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 ).م2019 دج�رب 10(هـ 1441 ربیع الثاين 13 ثال�ءال : التارخي
  .رئ�س ا�لس، احلكمي �ن شامشاملس�شار الس�ید عبد : الرئاسة
ثالثة ، ٕابتداء من السا�ة ال ن دق�قةووعرش  �انثالث سا�ات وٕاث� : التوق�ت

  .الرابعة عرشة بعد الزوال�ق�قة او 
أ�س�ئ� املتعلقة  ىللتقدمي أ�جوبة � صصةخم �لسة :�دول أ�عامل

  :�ني اثننيو �لس�یاسة العامة من ق�ل رئ�س احلكومة، حول موض
الت�د�ت  ،ال حقوق إال�سانالس�یاسة العامة �لحكومة يف جم  -1

 ؛وا�ٓفاق
  .س�یاسة احلكومة ملوا�ة التغريات املناخ�ة والكوارث الطبیعیة -2

--------------------------------------------  

  :املس�شار الس�ید عبد احلكمي �ن شامش، رئ�س ا�لس
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .�ىل �ركة هللا ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

  الس�ید وز�ر ا�و� احملرتم،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

س�تور، واملادتني من ا� 100معال ب�ٔحاكم الفقرة الثالثة من الفصل 
من النظام ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، خيصص ا�لس هذه  242و 241

اجللسة لتقدمي أ�جوبة عن أ�س�ئ� املتعلقة �لس�یاسة العامة من ق�ل 
  :�ني اثننيو الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، حول موض

ال حقوق إال�سان العامة �لحكومة يف جمیتعلق ٔ�وهلام �لس�یاسة 
ت وا�ٓفاق، وقد وقع اخ�یار املك�ب والس�یدات والسادة رؤساء والت�د�

الفرق �ىل اخ�یار هذا املوضوع �س�ب �زامن هذه اجللسة مع الیوم العاملي 
  حلقوق إال�سان؛

واملوضوع الثاين املربمج يف هذه اجللسة یتعلق �س�یاسة احلكومة ملوا�ة 
  .التغريات املناخ�ة والكوارث الطبیعیة

وع يف تناول أ�س�ئ� املدر�ة يف �دول أ�عامل، طیب، ق�ل الرش 
ٔ�عطي اللكمة �لس�ید أ�مني احملرتم، ٕالطالع ا�لس �ىل ما �د من 

  .مراسالت وٕا�ال�ت، لمك اللكمة الس�ید أ�مني احملرتم

  :املس�شار الس�ید ٕادر�س الرايض، ٔ�مني ا�لس
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  س�ید وز�ر ا�و� احملرتم،ال 

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

�ل�س�بة لٔ�س�ئ� اليت توصلت هبا رئاسة جملس املس�شار�ن ٕاىل �ایة 
  :، فه�ي اكلتايل2019دج�رب  10یومه، الثال�ء 

  ؛3: �دد أ�س�ئ� الشفهیة -

  ؛3: �دد أ�س�ئ� الك�ابیة -

  .جواب 13: �دد أ�جوبة الك�ابیة -
  .ید الرئ�سشكرا الس� 

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید أ�مني

�رشع ا�ٓن يف معاجلة ٔ�س�ئ� احملور أ�ول حول موضوع الس�یاسة العامة 
�لحكومة يف جمال حقوق إال�سان، من زاویة ما تطر�ه من حتد�ت وما 

  .تف��ه من �ٓفاق
  .ٔ�س�ئ� �8دد أ�س�ئ� املتوصل هبا �ش�ٔن هاذ احملور 

طي اللكمة ٔ�ول م�د�ل عن فریق أ�صا� نف�ح �ب التد�الت، ؤ�ع
  .واملعارصة، تفضيل الس�یدة املس�شارة احملرتمة

  :املس�شارة الس�یدة جناة مكري
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  الس�ید الوز�ر،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
لعامة �لحكومة يف �سائلمك الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، عن الس�یاسة ا

  .جمال حقوق إال�سان
  .شكرا

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا

  .اللكمة ا�ٓن �لفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة

  :املس�شار الس�ید النعم م�ارة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،

  ما يه ٕاجنازات حكوم�مك يف جمال حقوق إال�سان؟

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا

  .يف نفس احملور، اللكمة ا�ٓن لفریق العدا� والتمنیة

  :املس�شار الس�ید عبد �اله احللوطي
  .الرئ�س شكرا الس�ید



  2019 كتو�ر�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

2 

 )2019 دج�رب 10( 1441 ربیع الثاين 13

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  الس�ید وز�ر ا�و�،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
لقد خطت بالد� الس�ید رئ�س احلكومة خطوات هامة يف جمال تعز�ز 

حلقوق واحلر�ت، ٕاال ٔ�ن هذا التطور إالجيايب �شوبه مجمو�ة من ا
�خ�الالت اليت تدعو �لقلق و�شوش �ىل املك�س�بات اليت رامكهتا بالد� 

  .يف هذا ا�ال
��، �سائلمك، الس�ید الرئ�س احملرتم، حول س�یاسة احلكومة من ٔ��ل 

الالت مواص� ا�هنوض بواقع حقوق إال�سان ببالد� وتصحیح �خ�
  .احلاص� مضن هذا املسار

  .شكرا

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا

  .اللكمة ا�ٓن �لفریق احلريك

  :املس�شار الس�ید حيفظه �منبارك
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
احلكوم�ة لتعز�ز مسرية حقوق  ما يه اخلطوط العریضة �لس�یاسة

  إال�سان ببالد�؟
  .وشكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
   .شكرا

  .سؤال فریق �حتاد املغريب �لشغل

  :املس�شارة الس�یدة ٔ�مال العمري
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
ان ٕاننا يف �حتاد املغريب �لشغل، ومن م�طلق م�ظور� حلقوق إال�س

يف بعدها الشمويل، مبا يف ذ� احلقوق املدنیة والس�یاس�یة واحلقوق 
�ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة والبی��ة، اكحلق يف التعلمي واحلق يف 
الص�ة واحلق يف الشغل واحلق يف أ�من واحلق يف ب��ة سلمية واحلق يف 

�ٓلیات ا�ولیة العمل الالئق، و�ىل الرمغ من الزتامات بالد� وتفا�لها مع ا
، 2011ملنظومة حقوق إال�سان والتنصیص �لهيا يف الوثیقة ا�س�توریة ل

ٕاال ٔ�ننا �س�ل العدید من أ�عطاب و �خ�الالت املرتبطة �ٕالعامل الفعيل 
  .لهذه احلقوق يف ٔ�بعادها الكونیة

عن خطة العمل الوطنیة يف جمال ا�ميقراطیة  2017فرمغ ٕا�ال�مك م�ذ 
ن طبقا �لرب�مج احلكويم، ٕاال ٔ�ن هذه اخلطة ال جتد طریقها وحقوق إال�سا

  .�لتنف�ذ يف ظل غیاب تدابري ٕاجرائیة، بل و�ٓلیات ا�متویل الالزمة
ف�ٔ�ن وصل تفعیل مطلب احلاكمة أ�م�یة يف �القهتا مبراق�ة الس�یاسات 
واملامرسات أ�م�یة وسن ٕاسرتاتیجیة �ل�د من إالفالت من العقاب؟ هذان 

ا��ان اعتربا ح�هنا قمية مضافة، مت �ىل ٔ�ساسهام حتیني خطة العمل  املطلبان
  .من ٔ��ل ا�ميقراطیة

ملاذا مل یعطى الطابع املؤسسايت لهذه اخلطة اليت انطلقت مبقاربة �شار�یة 
ؤ�صبحت ف� بعد خطة حكوم�ة لت�هت�ي �خطة قطاعیة؟ وملاذا مل تصدر يف 

  اجلریدة الرمسیة؟
ني رها�ت ا�ميقراطیة ؤ�هداف التمنیة �یف مت ٕاسقاط الربط ب

  املس�تدامة؟
  الس�ید رئ�س احلكومة،

لقد ٔ��ن الواقع احلقويق عن �ردد �بري يف إالرادة الس�یاس�یة ال�رتام 
حقوق إال�سان وٕاعامل املواثیق ا�ولیة ذات الص�، ح�ث ما ف� تعاطي 

يف  احلكومة مع حقوق إال�سان یطبعه �رجتاف، ارجتاف حقويق یتجسد
سن مق�ضیات م�قدمة والرتاجع �لهيا مبنطق �س�ت��اء ٔ�و التقد�ر، ما 
�س�ب لبالد� يف وابل من �نتقادات الصادرة عن املنتظم ا�ويل وعن 
املؤسسات الوطنیة، م�ل سن الزواج يف مدونة أ�رسة بعد ا�اض ا�ي 

�لیه س�نة، ق�ل ٔ�ن یمت الرتاجع  18عرف�ه هذه املدونة، وا�ي �دد يف 
س�نة،  16وٕاعطاء السلطة التقد�ریة �لقايض يف �زوجي القارصات عن سن 

لقانون اجل�س�یة وٕاعطاء الر�ل حق نقل اجل�س�یة  2007ٔ�و بعد تعدیل 
املغربیة ٕاىل زوج�ه أ�ج�بیة مع حرمان املرٔ�ة املغربیة من نفس احلق، يف 

حفظات �ىل رضب ملبدٔ� املساواة، رمغ الزتامات املغرب النامجة عن رفع الت
  .االتفاق�ة ا�ولیة ملناهضة لك ٔ�شاكل ا�متیزي

 18حتدید سن العمل �ل�س�بة �لعامالت يف املنازل يف سن ٔ�و كذ� 
س�نة،  16، ق�ل الرتاجع �لیه ٕاىل سن 19.12س�نة يف مرشوع القانون رمق 

طفل  247.000(�لام ٔ�ن ظاهرة، طبعا، �شغیل أ�طفال الزالت م�فش�یة 
ٔ�هذا هو ). املندوبیة السام�ة �لتخطیط سبح  �2018ش�تغل س�نة 

  �س�ت��اء املغريب؟
كام ٔ�ن تعاطي احلكومة مع املنظومة یطبعه الرتاجع اخلطري ا�ي تعرفه 
احلر�ت الفردیة واحلر�ت العامة، �حریة التعبري والتجمع وطغیان املقاربة 

اطق أ�م�یة يف موا�ة احلراكت �ح��اج�ة السلمیة يف العدید من املن
ضد ا�هتم�ش والواقع �ق�صادي و�ج�عي املرتدي، وم�ٓل حمامكة ال�شطاء 
احلقوق�ني والص�اف�ني والص�اف�ات، بعد التك�یف الس�یايس، ما یطرح 

  .ٕ�حلاح ٕاشاكلیة اس�تقاللیة القضاء
  الس�ید رئ�س احلكومة،

�یف لنا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل ٔ�ن ن�ٔمتنمك �ىل ا�رتام حقوق 
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�سان واحلریة النقابیة، مكبدٔ� ٔ�سايس وحق ٔ�سايس من حقوق العامل، االٕ 
تع�ش حمنة حق�ق�ة وال م�ناهیة من �الل الهجوم املمهنج �ىل احلر�ت 
النقابیة واملمثلني النقابیني، و�رشیعاتنا الوطنیة جترم ممارسة احلق النقايب �رب 

�ضاه یتابع من القانون اجلنايئ، ا�ي مبق  288ا�رتار الفصل املشؤوم 
النقابیون و�زج هبم يف السجون، واحلكومة ت�طل وترص �ىل �دم 

ملنظمة العمل ا�ولیة املتعلقة �حلریة النقابیة،  87التصدیق �ىل االتفاق�ة 
فٕاىل مىت س�س�متر حرمان ف�ات عریضة من موظفي القطاع العام من 

  �ن�ء واحلق التنظمي النقايب؟
حقوق إال�سان واحلكومة �س�تعد لاللتفاف �ىل �یف لنا ٔ�ن ن�ٔمتنمك �ىل 

احلقوق واملك�س�بات ال�رشیعیة �لطبقة العام�، �متر�ر قانون �ك�یل ممارسة 
حق إالرضاب، وهو الالزمة والن���ة الطبیعیة �لحریة النقابیة وم�ح ٔ�ر�ب 

يف �رسحي وطرد العامل وف�ح  من �الل مرونة الشغل الید الطوىل العمل
  اعیه ٔ�مام الهشاشة، اليت ٔ�صبحت تطال الوظیفة العموم�ة؟الباب �ىل مرص 

لك ذ� يف غیاب مقومات احلوار �ج�عي احلق�قي، واحلكومة 
تتعسف �ىل حقوق أ�فراد وامجلا�ات وتبخس سلطة القضاء، من �الل 

  .�2020ري ا�س�توریة يف قانون املالیة ل س�نة  9متر�ر املادة 
ة و�ج�عیة والثقاف�ة والبی��ة، واليت و�ىل مس�توى احلقوق �ق�صادی

�شلك حتد�ت ذات ص� م�ارشة �لتمنیة املس�تدامة وٕاقرار العدا� ا�الیة 
والعدا� �ج�عیة، ويف ظل غیاب إالرادة الس�یاس�یة احلق�ق�ة وختصیص 
إالماكنیات املادیة الرضوریة وحتق�ق �لتقائیة بني الس�یاسات العموم�ة، 

�ر ا�ولیة والوطنیة صادمة، سواء �ل�س�بة �لتعلمي من ح�ث، تبقى التقار 
  .ضعف اجلودة والهدر املدريس، ظاهرة ٔ�طفال الشوارع، �س�بة أ�م�ة

ٔ�و �ل�س�بة �لص�ة، وف�ات أ��ات، ضعف الولوج �ل�دمات الصحیة 
أ�ساس�یة و�لحامیة �ج�عیة ومعوم اخلدمات العموم�ة و�رت�ب املغرب 

رشات التمنیة ال�رشیة، ما ٔ�دى ٕاىل إالقرار بفشل ا�منوذج املتدين حسب مؤ
  .التمنوي

ؤ��ريا، الس�ید رئ�س احلكومة، ٕان حتق�ق بالد� ٔ�هداف التمنیة 
، یبقى رهینا �رحب الت�د�ت الك�رية املرتبطة بتوس�یع 2030املس�تدامة ل

لعادل فضاء احلر�ت الفردیة وامجلاعیة ومبطالب العدا� �ج�عیة والتوزیع ا
�لرثوات ٔ�ي �لتعاطي اجلدي واملسؤول مع م�ظومة حقوق إال�سان اليت 

ویناضل من ٔ��ل ٕاقرارها، س��قى �حتاد املغريب �لشغل یطالب 
  . ا�لس بلجنة موضو�اتیة حول املوضوعوس�نطالب 

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  .ا�هت�ى الوقت الس�یدة الرئ�سة
  .مة ا�ٓن �لفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عياللك

  :املس�شارة الس�یدة �ا�شة ایتعال
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  الس�ید وز�ر ا�و�، 

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمات،
ما يه س�یاسة احلكومة يف جمال حقوق : سؤالنا الس�ید رئ�س احلكومة

  إال�سان؟ 
  .شكرا

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  .نفس السؤال. اللكمة �مو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل
�ٓخر لكمة و�ٓخر سؤال مربمج يف هاذ احملور �لمس�شار احملرتم الس�ید 

  .عبد ا�لطیف ٔ�معو وزم�� �دي جشري

  :املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�معو
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  س احلكومة،الس�ید رئ�
  الس�ید وز�ر ا�و�،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
  الس�ید رئ�س احلكومة، 

ٕان الواقع احلقويق يف املغرب، بقدر ما حيفل �ك�ري من الرتاكامت 
  .إالجيابیة، مفازالت خترقه ممارسات سلبیة مما جع� یعرف �راجعات �برية

ب وق�یة ٔ�م السؤال الك�ري هل أ�مر یتعلق مبجرد �راجعات ٔ�س�با
أ�مر یتعلق �ردة عن مك�س�بات هذا الب� ٔ�و ٔ�ن أ�مر یتعلق مبجرد توقف 
�س�یط قد �س�متر قطار حقوق إال�سان طریقه لضامن احلریة والعدل وأ�من 

  وسالمة املواطنني؟
  الس�ید رئ�س احلكومة،

ال خيفى �لیمك ٔ�ن أ�س�باب اليت جتعل التو�رات لها ارتباط م�ارش 
وم�ة يف �ا�هبا املتعلق �حلق �ج�عي، السكن، الشغل، �لس�یاسات العم

الص�ة والتعلمي و�ري ذ�، فٕان غیاب هذه الس�یاسة ٔ�و ضعفها ٔ�و نقصها 
هو مبثابة عنف من نوع �ٓخر �ىل ح�اة املواطنني ومبثابة ضغط وقهر 
�لمواطن، فأ�وضاع اليت ترتتب عن هاته احلا� من الطبیعي ٔ�ن �كون 

الربملان  سؤويلم ن جيد � طریقا ٕاال ٔ�مام مفرا ٕاال ال�شيك، ل إال�سان مل جيد
ٔ�و احلكومة ٔ�و ٕاىل الشارع، والسا�ة الس�یاس�یة فار�ة لضعف �ٓلیات 

  .الوساطة وما ميكن �جتاه ٕالیه
هل یعقل ٔ�ن تف�ح �ب السجون و�ب الكوم�سار�ت و�ب احملامك 

م؟ هل ابوا �لكر ووضع الناس يف السجون ٔ�هنم طالبوا بلقمة ��ش وطال 
یعقل ٔ�ن تزنل ال�ساء ٕاىل الشوارع �لمطالبة �محلایة أ�م�یة ٔ�ن العنف ضد 
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ال�ساء مس�رشي يف البالد؟ هل یعقل ٔ�ن تزنل احلراكت احلقوق�ة �لمطالبة 
 18حبامیة الطفالت ال�ساء ٔ�و الف�اة ٔ�و البنات اليت تزتوج يف ٔ�قل من 

لس �ج�عي و�ق�صادي يف هذا س�نة؟ ارتفا�ات، انظروا ٕاىل تقار�ر ا�
هل یعقل ٔ�ن یبقى وضع املهاجر�ن يف ما هو �لیه، ٔ�ن حيمل . ا�ال

املهاجرون يف �افالت يف وسط املغرب، ویوزعون يف الشوارع دا�ل 
املدن؟ انظروا مدن اجلنوب من �زن�ت ؤ�اكد�ر ومرا�ش و�ريها �یف 

  .ام�ٔ�ت يف ظرف و�زي
فسه مس�تقطبا �لهجرة ال یتوفر �ىل قانون هل یعقل ٔ�مام ب� یعترب ن 

  مالمئ وحمني الس�تق�ال املهاجر�ن؟ 
هناك فراغ �شلك قوي، و�لتايل نظن ب��ٔنه البد من ان��اهمك ٕاىل ٔ�ن 
املقاربة أ�م�یة ال ميكن ٔ�ن �كون و�دها اكف�ة، ٕاذا مل �كن قادرة �ىل �لق 

س�یاسة التوازن بني ما هو ٔ�مين وما هو حقويق، وهذه يف صلب ال 
العموم�ة، فالوضع املرتتب عن ٕاصالح القضاء جعل الطني ب�، ف�ٔصبحمت 
ا�ٓن �حكومة تفقدون لك العنارص اليت جتعلمك �راق�ون مدى تنف�ذ 
الس�یاسات اجلنائیة اليت تصنعوهنا مع الربملان وبدون ٔ�ن �كون �ینا ٔ�داة 

ن ا�ٓ� مراق�ة، ف�حن نؤدي ا�مثن الیوم ٔ�ن القضاء ٔ�صبح الیوم جزء م
  .أ�م�یة

  .وشكرا

  :رئ�سالالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

اللكمة لمك الس�ید رئ�س احلكومة لٕال�ابة �ىل أ�س�ئ� ا�يل اس�متعنا 
  .ٕا�هيا

  :الس�ید سعد ا��ن الع�ين، رئ�س احلكومة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .امحلد � والصالة والسالم �ىل رسول هللا و�ٓ� وحصبه
  ید الرئ�س،الس� 

  الس�ید وز�ر ا�و�،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  .السالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته
ٔ�� مرة ٔ�خرى سعید ب�ٔن ٔ�ج�ب �ىل هاذ السؤال املرتبط مبوضوع 
الس�یاسة العامة �لحكومة يف جمال حقوق إال�سان، الت�د�ت وا�ٓفاق، 

ت إالجيابیة املهمة والك�رية اليت شهدهتا ويه م�اس�بة �لوقوف �ىل التطورا
بالد� وعرفهتا طی� العقود أ��رية وخصوصا العقد�ن أ��ري�ن، ولكن القفزة 

، هذا ا�س�تور ا�ي یقول عنه �ال� 2011الكربى اكنت بعد دس�تور 
یعد م�ثاقا حق�ق�ا �لحقوق واحلر�ت "امل� يف رسا� ملك�ة سام�ة 

جعیة الكونیة حلقوق إال�سان، و�كرس م�دٔ� أ�ساس�یة، یتالءم واملر 
�س�تقالل التام �لسلطة القضائیة و�رىس مجمو�ة من الهیئات املتعددة ٔ�و 

التعددیة واملس�تق� املعنیة حبامیة احلقوق واحلر�ت وا�ميقراطیة ال�شار�یة 
  .، ا�هت�ى �م �ال� امل�"وتعز�ز حقوق إال�سان واحلاكمة اجلیدة

�هنوض حبقوق إال�سان یبقى ورشا مف�و�ا، ویبقى وهذا املسار �
یتطلب �دا م�واصال مس�مترا، ٔ�ننا واعون �لت�د�ت الكربى اليت ی��غي 
التصدي لها �ع�د التدابري املالمئة، وخصوصا بتفعیل احلقوق �ق�صادیة 
و�ج�عیة والثقاف�ة والبی��ة وحماربة لك ٔ�شاكل املزي، كام ینص �ىل ذ� 

  . ر اململكةدس�تو 
وقد جعلت احلكومة مس�ٔ� حقوق إال�سان يف مصمي ٔ�ولو�هتا مبوجب 
الرب�مج احلكويم ا�ي نص �ىل اع�د س�یاسة حكوم�ة م�دجمة يف جمال 
حقوق إال�سان وفق ختطیط اسرتاتیجي �شاريك وحتیني خطة العمل 

 �ىل ٔ�س�ئ� الوطنیة يف جمال ا�ميقراطیة وحقوق إال�سان، و�� جوا�
  : الس�یدات والسادة املس�شار�ن س�ٔحتدث يف ٕاطار حماور

  .واحملور أ�ول، هو ٔ�مه املنجزات احلكوم�ة يف جمال حقوق إال�سان
ؤ�ول يشء يف هذه املنجزات هو تعز�ز البناء املؤسسايت محلایة حقوق 

ويف هذه املر�� ٔ�یضا �ريس  2011إال�سان، ذ� ٔ�نه من بعد دس�تور 
الب��ات التحتیة  -كام یقول الس�ید وز�ر ا�و�  -ة ٔ�سس الب��ات التحتی

حلقوق إال�سان، هاذیك الب��ات التحتیة واملؤسسات يه الضامنة الس�مترار 
ا�رتام حقوق إال�سان يف املس�تق�ل، ل�ست قرارات �ٓنیة وال حكوم�ة، ٕامنا 
يه ب��ان م�اكمل مؤسسايت �رشیعي وتنظميي ق�ل ٔ�ن �كون جمرد ممارسات، 

�شاريك، ؤ�� ٔ�س�تغرب من بعض السادة الربملانیني ا�يل تیجیو وهو معل 
تیعیبو �ىل احلكومة ٔ�مور ٔ�صدروها هام �رشیعیا، وصوتوا �لهيا هنا، ومن 
حقهم ٔ�ن یعدلوها ویعیبون �ىل احلكومة ٔ�مورا ٔ�حاكما صدرت يف القضاء، 
فني هو الفصل بني السلطات؟ ما فهم�ش، ف�� هذه سلطة حكوم�ة، 

�يل يف املك�ة د�لنا ومن املسؤولیات د�لنا �اس�بو� �لهيا، احلا�ة احلا�ة ا
ا�يل مشاركني فهيا اح�ا وٕا�مك من ق�یل ال�رشیعات �اس�بو ریوسمك 

س�نني ونصف،  3س�نني،  3و�اس�بو�، خصوصا ٔ�ن القوانني ت��قى هنا 
صوتو �لهيا �یف ما بغیتو �ري خرجوها، والقانون اجلنايئ ومرشوع القانون 

وهناك . س�نني ونصف وبدون احلدیث �ىل القول والقال 3نايئ منوذ�ا، اجل 
مق�ضیات هتم القضاء والقضاء مس�تقل، حنرتم قراراته، ولكن احلكومة ال 

  .تتحمل مسؤولیة القرارات القضائیة
  :ٕاذن ٔ�ول جمال هو تعز�ز البناء املؤسسايت، البناء املؤسسايت هو املهم

ة القضائیة واس�تكامل هذا �س�تقالل ٔ�وال، تعز�ز دور اس�تقالل السلط
املؤسسايت �لسلطة القضائیة، وهو ما معلت �لیه احلكومة طی� هذه الفرتة 

  املاضیة، وجتسد ذ� يف �دد من ٕاما مشاریع قوانني ٔ�و �ريها؛
�نیا، تعز�ز ٔ�دوار املؤسسات الوطنیة حلقوق إال�سان، حىت هذا راه 

 :ورش �م �دا وهذا ف�ه
ٔ�دوار ا�لس الوطين حلقوق إال�سان، ومن هنا �اء اع�د ٔ�وال، تعز�ز 

املتعلق ٕ��ادة تنظمي ا�لس الوطين حلقوق إال�سان وا�ي  76.15القانون 
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�جلریدة الرمسیة، وا�ي عزز اخ�صاصات هذه  �2018رش يف فاحت مارس 
�ٓلیات وطنیة �دیدة  3املؤسسة الوطنیة املهمة، وخصوصا �رب ٕا�داث 

ا�ٓلیات يه ا�ٓلیة  هذهس�تقالل وظیفي �بري، و �س�تقاللیة، �ومتتیعها 
الوطنیة �لوقایة من التعذیب، وا�ٓلیة الوطنیة �لتظمل اخلاصة �ٔ�طفال 
حضا� ��هتااكت، وا�ٓلیة الوطنیة اخلاصة حبامیة أ�ش�اص يف وضعیة 

 ٕا�اقة؛
ون تنظمي هیئة املناصفة وحماربة لك ٔ�شاكل ا�متیزي ٕاىل ٔ�ن صدر القان

 املعمتد واملنظم لهذه الهیئة؛
�لثا، تعز�ز ٔ�دوار مؤسسة الوس�یط، وهو من �الل اع�د قانون، 
�دلنا يف هذا القانون ورخس معل الوس�یط مكؤسسة دس�توریة �دیثة وفعا� 
��فاع عن حقوق املواطنني ومكل��ٔ �لتظمل من ٔ�ي تعسف، وخصوصا من 

�ٓلیة مرجعیة ذات قوة إالدارة ٔ�و شطط من ق�لها ٔ�و جتاوز وكذ� 
 ؛�2019رش القانون اجلدید يف فاحت ٔ��ریل اقرتاح�ة، وقد 

رابعا، تفعیل جملس املنافسة وا�ي تعززت صالح�اته بعد صدور 
وا�ي م�ح �لم�لس السلطة التقد�ریة ٕاىل �انب  20.13القانون رمق 

 .الوظیفة �س�شاریة
ا ٔ�ن تعز�ز هذه ٕاذن هذه �ل�س�بة �لمؤسسات الوطنیة، وهذا �م �د

املؤسسات وتعز�ز اس�تقاللیهتا وقدرهتا �ىل ٔ�ن تقوم بوظائفها جزء �م يف 
  .امحلایة من ٔ�ي ا�هتااكت حلقوق إال�سان

 :�لثا، حامیة حقوق إال�سان �رشیعا وممارسة
حامیة احلقوق املدنیة والس�یاس�یة وا�هنوض هبا، ويف هذا إالطار قامت 

ئیة ملالءمهتا مع م�ظومة حقوق إال�سان احلكومة بتحیني الس�یاسة اجلنا
 :م�ال

ٔ�وال، مراجعة القانون اجلنايئ، وا�ي هو يف جملس النواب، ق�د 
املناقشة، ورمبا املصادقة يف القریب، �متناو یعكس قریبا ٔ�ن هو یتضمن 
مق�ضیات �دیدة �مة �دا، یتضمن جترمي �دید من السلواكت ا�الفة 

مع االتفاق�ات اليت صادقت �لهيا اململكة يف جمال �لقانون يف ٕاطار املواءمة 
القانون ا�ويل إال�ساين ؤ�یضا يف جمال ماكحفة اجلرمية، جترمي الرشوة يف 
القطاع اخلاص، جترمي إال�راء �ري املرشوع، جترمي تنازع املصاحل، جترمي 
العصا�ت املنظمة، وهذا من بني أ�سس املهمة حملاربة الفساد، �متىن خيرج 

ذا القانون يف القریب ٔ�ن �ادي �سامه يف سد كثري من ا�رائع د�ل ه
  الفساد ويف م�ابعة املفدسني؛

�نیا، اع�د تق�یة التجنیح ال�رشیعي ملراجعة توصیف العدید من اجلرامئ 
  من ج�ا�ت ٕاىل ج�ح، نظرا لعدم خطورهتا؛ 

عقول �لثا، ٕالغاء التجرمي عن بعض السلواكت اليت ٔ�صبح من �ري امل
  �ح�فاظ هبا �جرمية ال�رشد؛

رابعا، تق�ید السلطة التقد�ریة �لقايض بتقلیص الفارق بني احلد�ن 
أ�دىن وأ�قىص لعدد من العقو�ت وتوس�یع صالح�ات القضاة يف تطبیق 

  عقو�ت ٔ�خرى؛
  �امسا، التقلیص من �االت احلمك بعقوبة إال�دام؛ 

�لحریة اكلعمل من ٔ��ل املنفعة ؤ��ريا، اع�د بدائل العقو�ت السالبة 
العامة والغرامة الیوم�ة والق�د إاللكرتوين والوضع حتت �خ�بار القضايئ 
و�ريه، وهذه البدائل �لعقو�ت السالبة �لحریة هو ٔ�یضا �م �دا يف متتیع 

  .هؤالء احملكومني يف ٕاطار معني وفق قرار قضايئ هبذه احلقوق
اجلنائیة مت ٔ�یضا ٕا�داد مرشوع �ىل مس�توى مراجعة قانون املسطرة 

�س�متد مرجعیهتا  قانون املسطرة اجلنائیة ویتضمن �دد من التعدیالت اليت

: تفاق�ات ا�ولیة اليت صادق �لهيا املغرب، ومن ب�هنااالمن ا�س�تور ومن 
تعز�ز وتقویة ضام�ت احملامكة العاد�، تعز�ز حقوق ا�فاع، تعز�ز املراق�ة 

رشطة القضائیة، مراجعة ضوابط الوضع حتت احلراسة القضائیة �ىل معل ال 
النظریة و�رش�ید �عتقال �ح�یاطي، وضع �ٓلیات �لوقایة من التعذیب، 
تعز�ز وتقویة �ٓلیات ماكحفة اجلرمية وحامیة الض�ا�، ٕارساء مقاربة �دیدة 

  .لعدا� أ��داث ومقاربة �ٓلیة التنف�ذ الزجري
انون، ولكن ف�ه �دد من هذه ٔ�مه تو�ات هذا مرشوع هذا الق

همة، ٔ�ذ�ر بعض إالجراءات، هذا مرشوع قانون �ادي یت�ال امل إالجراءات 
قریبا، ف�ه اع�د ال�سجیل السمعي البرصي ٔ�ثناء اس�تجواب أ�ش�اص 
املوضو�ني حتت احلراسة النظریة املش��ه يف ار�اكهبم ج�ح ٔ�و ج�ا�ت، 

�ه فهيم أ��داث التنصیص �ىل حضور حمايم �الل �س��ع �لمش� 
احملتفظ هبم ٔ�و أ�ش�اص املوضو�ني رهن احلراسة النظریة، م�ح حق 
االتصال �حملايم ابتداء من السا�ة أ�وىل ٕالیقاف املش��ه ف�ه، �دم جواز 
متدید مدة احلراسة النظریة ٕاال مبق�ىض ٔ�مر كتايب معلل صادر عن النیابة 

الرشطة القضائیة ٕ�خضاع العامة �ل�س�بة لاكفة اجلرامئ، ٕالزام ضابط 
الشخص املوضوع حتت احلراسة النظریة لفحص طيب بعض ٕاشعار النیابة 
العامة، التنصیص �ىل بطالن لك ٕاجراء یتعلق �شخص موضوع حتت 
احلراسة النظریة ٕاذا مت بعد ا�هتاء املدة القانونیة �لحراسة النظریة وبعد ا�متدید 

امرسة حقوق معینة محلایة حقوق امل�ٔذون به قانو� وهذه لكها ضام�ت مل
ويه س�تضع هذه املنظومة ال�رشیعیة �لمملكة يف مصاف هؤالء املهتمني، 

  .املنظومات ا�ولیة احلافظة حلقوق إال�سان واحلام�ة لها
یتعلق ب��ظمي ممارسة �ام الطب الرشعي،  77.17ٕا�داد مرشوع قانون 

لطب الرشعي هبدف وا�ي هيدف ٕاىل وضع ٕاطار قانوين م�اكمل ملامرسة ا
الرفع من جودة اخلربات الطبیة القضائیة اليت س�مت ٕاجنازها يف ٕاطار هذا 

ال�رشیة املؤه� واملتخصصة مبا �سامه يف  التخصص الطيب وتوفري أ�طر
تعز�ز ضام�ت احملامكة العاد�، وقد ٔ�ح�ل هذا املرشوع �ىل الربملان قصد 

  . املصادقة �لیه
املؤسسات السجنیة ٔ�یضا حظي هذا اجلانب تعز�ز حقوق إال�سان يف 

جبهود م�والیة، ومن ب�هنا تعز�ز اجلهود يف جمال م�اهضة التعذیب من �الل 
حتریك م�ابعات قضائیة يف حق م�هتيك القانون املهتمني �ر�اكب ٔ�عامل 
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عنف وتعذیب وسوء املعام� جتاه أ�ش�اص مسلويب احلریة، وميكن ٔ�ن 
فعال ٔ�ح�لت �ىل التحق�ق و�ىل املتابعة اجلنائیة  ٔ�قول ٔ�نه �دد من احلاالت

�ربة طبیة �ىل ٔ�ش�اص  143ٔ�جریت  2018طی� هذه الس�نوات وس�نة 
  .ٔ�س�باب �رتبط �لتعذیب وسوء املعام�

�نیا، تعز�ز الرقابة القضائیة �ىل ٔ�ما�ن احلرمان من احلریة، من �الل 
  �ك�یف الز�رات من ق�ل النیا�ت العامة؛

ز�ز الولوج ٕاىل اخلدمات الصحیة �لسجناء، وهنا متت ف�ه �دد �لثا، تع
  من إالجراءات �مة �دا؛

رابعا، �سجیل تقدم ملحوظ �ىل مس�توى ولوج السجناء ٕاىل احلق يف 
  التعلمي والتكو�ن؛

�امسا، حتسني �دمات تغذیة السجناء واملوضو�ني رهن احلراسة 
  النظریة؛

ت السجنیة، وفعال هذا سادسا، ختف�ض �س�بة �كتظاظ �ملؤسسا
حصیح هذا �خنفاض ما . �كتظاظ یعرف اخنفاضا س�نة بعد س�نة

اكف�ش، �اصنا ند�رو �ود ٔ�خرى، ولكن هناك اخنفاض وفق إالحصائیات 
  .احملددة

هذه لكها فهيا تفاصیل ميكن ٔ�ن یتعرض لها ح�هنا، ٕاىل بغیتو ميكن جلنة 
لها الس�ید الوز�ر، ویقدم مزید  �اصة، ا�لجنة النیابیة ا�امئة ميكن �س�تدعیو

  .من الرشوح يف هذا ا�ال
  :حامیة احلق يف التظاهر والتجمع العمويم

هنا ٔ�رید ٔ�ن ٔ�قول ب�ٔنه القانون �كفل �ح��اج، و�ح��اج املرشوع 
بطبیعة احلال، هنج احلكومة یبقى �بت يف التفا�ل إالجيايب مع املطالب 

مع احلرص الشدید ا�ي تعرب عنه  املرشو�ة يف خمتلف م�اطق اململكة،
خمتلف السلطات، السلطات الرتابیة، خمتلف أ��زة أ�م�یة، مؤسسات 
ا�و�، من ٔ��ل ٕاقرار تعامل یعزز س�یادة م�ادئ القانون يف ٕاطار دو� 

  .احلق واملؤسسات مع مجیع �ح��ا�ات �ج�عیة، يف ا�رتام لها
لیة مع ٔ�ي نوع من �ح��اج كام ٔ�ن تعامل السلطات أ�م�یة ٔ�و احمل 

�س��د ٕاىل الضوابط واملق�ضیات، اليت ینص �لهيا القانون �لتجمعات 
العموم�ة، ح�ث ٕان القوات أ�م�یة امللزمة �لتد�ل يف �االت هتدید النظام 
العام، كام هو معمول به يف اكفة ا�ول ا�ميقراطیة حترص وجيب ٔ�ن حترص 

�نضباط و��رتام �م حلقوق و�رامة �ىل ٔ�ن �كون تد�الهتا يف جو من 
املواطن، ح�ث یمت التعامل مبهنیة وضبط النفس مع الت�اوزات القانونیة من 
طرف احملت�ني، ا��ن ال ميتثلون يف كثري من أ�ح�ان ٔ�و يف بعض أ�ح�ان 
لقرارات املنع الصادرة عن السلطات العموم�ة ٔ�و حيیدون عن ا�هنج 

  .بعض هذه �ح��ا�ات ٔ�و الوقفاتالسلمي، ا�ي قد یقع يف 
يف هذا ا�ال ٔ�� بغیت ن�ٔكد وا�د القضیة، هناك �دد �بري من 
�ح��ا�ات تمت یوم�ا �ىل �رب الرتاب الوطين، وال تتد�ل السلطات 
العموم�ة، بطبیعة احلال ٔ�ح�ا� تتد�ل، واح�ا �اصنا بطبیعة احلال �كون 

م�ة ود�ل القوات أ�م�یة يف عند� التوازن، احلق د�ل السلطات العمو 
حامیة املرافق العموم�ة، يف حامیة حركة السري يف الشوارع، حامیة البنا�ت، 
حامیة املمتلاكت اخلاصة والعامة، هذا حقها وواجهبا، ولكن ٔ�یضا جيب ٔ�ن 
�كون هذا يف ٕاطار الضوابط القانونیة وب��اسب، التد�ل جيب ٔ�ن �كون 

عینة، وجيب مجیعا ٔ�ن حنرص �ىل ٔ�ن یمت يف تناسب مع معاجلة وضعیة م 
  .تطبیق هذه املق�ضیات

ب�ٔن بالد� راه لكيش التد�الت لكها تمت ج�دة،  نقول شما �اد�
صعیب �لیا نقول هاذ القضیة، ولكن معوما التد�الت يف ٕاطار املعقول 
ؤ�ح�ا� تقع جتاوزات، �لك رصا�ة �اصنا نعرتف هباذي، ٔ�ح�ا�، ولكن راه 

سؤولني أ�م�یني، واح�ا كنتفا�لو معهم �س�مترار، امل  ،السلطات
  .ومس�تعدون �لتحق�ق يف ٔ�ي جتاوزات والق�ام �ملتعني يف هذا ا�ال

ٕاذن املعطیات املرتبطة مبامرسة حریة التجمهر والتظاهر السلمي تدل 
  :�ىل ٔ�ن بالد� عرفت دینام�ة نوعیة، ميكن إالدالء �ش�ٔهنا �ملعطیات التالیة

ٔ�كتو�ر  31ٕاىل �ایة  2017ة املمتدة ما بني فاحت ینا�ر �الل الفرت 
شلك اح��ا�، حشد ما یقرب  48.000، مت تنظمي ما مجمو�ه 2019

حىت ل  25مواطن، ومت �الل نفس الفرتة، املهم تقریبا بني  5.160.000
یوم�ا من �ح��ا�ات ا�يل اكینة يف خمتلف الرتاب الوطين، يف قراه  30

  .دن الصغرى والكربى ٕاخلوج�ا� ومدنه، امل
شلك اح��ا�،  941مت �الل نفس الفرتة املشار ٕا�هيا فض ما مجمو�ه 

خشص، وذ� بعد ٔ�ن تبني �لسلطات العموم�ة ٔ�ن هناك  38.000مض 
معطیات ٔ�و ٔ�ن هناك ٔ�س�باب لفض ت� �ح��ا�ات، وهو ما ميثل ٔ�قل 

وع من مجم %0.7هيم حوايل  %2من أ�شاكل �ح��اج�ة،  %2من 
املواطنني املشاركني يف مجموع أ�شاكل �ح��اج�ة، وهذا يشء نقول من 

ولكن من �ة ٔ�خرى اح�ا �اصنا حنرصو . �ة ٔ�ن نف�خر �لیه يف بالد�
  .حىت �ش ما �كو�ش حىت يش جتاوز، م�فقني

وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن السلطات العموم�ة تتعامل �شلك ٕاجيايب مع 
ليت یمت تنظميها تلقائیا من �الل ا�عوة ٕا�هيا ٔ��لب أ�شاكل �ح��اج�ة ا

ٔ�ح�ا� بواسطة وسائل التواصل �ج�عي ودون ا�لجوء ٕاىل املق�ضیات 
القانونیة املتعلقة �لترصحي، ح�ث یمت تغطیهتا وت�ٔطريها ٔ�م�یا، وهذا 
كتالحظوه، يف كثري من أ�ح�ان املواطنني �یدعیو لوا�د التجمهر، القانون 

الترصحي، حىت وا�د ما رصح و�ید�رو هذاك التجمهر وذاك �یلزم �لهيم 
�ح��اج، ا�رتاما هلم ٕاىل ما اك�ش يش خطر �ىل النظام العام، ما اكی�ش 
يش اعتداء، ما اك�ن والو، كتجي السلطات أ�م�یة كت�ٔطرو اكع وكتحمهيم 
حىت ید�رو الشلك د�هلم �ح��ا�، یعربو عن املوقف د�هلم وميش�یو 

يف هاذ احلدود، هاذ اليش �ادي �ى السلطات . ما اك�ن مشلك�سالم، 
  .أ�م�یة، �ادي، وهاذ القانون �ملناس�بة ٔ�ن� ا�يل صادق�و �لیه

  :ضامن احلق يف ت�ٔس�س امجلعیات
وهذا يشء ٔ�یضا �م �دا، امحلد � بالد� خطت وا�د اخلطوات �مة 
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نات واملواطنني يف من �الل املق�ضیات القانونیة اليت تقيض حبق املواط 
التجمع يف ٕاطار مجعیات، ت�ٔس�س مجعیات وحریة التجمع، وهناك طفرة 
نوعیة وتطور مكي هائل شهده ال�س�یج امجلعوي ببالد� �الل امخلس 
س�نوات أ��رية، وهو دلیل �يل �ىل هاذ التو�ه، ح�ث �زاید �دد 

س�نة  ٔ�لف 116امجلعیات املرصح هبا �ى السلطات إالداریة احمللیة من 
مجعیة س�نة  657ٔ�لف و 209ٕاىل  2016ٔ�لف س�نة  130ٕاىل  2014
  .، ويه مجعیات ت�شط يف جماالت خمتلفة2019

هذا وحترص السلطات العموم�ة �ىل التق�د مبق�ضیات الظهري الرشیف 
، كام مت �متميه 1958نونرب  15املتعلق بت�ٔس�س امجلعیات الصادر بتارخي 

إالداریة �ىل م�ح وصل إالیداع املؤقت وتعدی� حبیث یق�رص دور السلطة 
�ال �سمل الترصحي، رشیطة اس��فاء ملفها الت�ٔس�يس �لو�ئق املنصوص 

یوما، يف �ا� �دم  �60لهيا قانو�، ووصل إالیداع ا�هنايئ دا�ل ٔ��ل 
�سلمي هذا الوصل ا�هنايئ دا�ل هذا أ��ل جيوز �لجمعیة ٔ�ن متارس 

وان�هنا، وهذه �مة �دا، وا�د املق�ىض �شاطها وفق أ�هداف املسطرة يف ق
  .قانوين حيمي املؤسسني �لجمعیات، هذا يشء �م

بطبیعة احلال مرة، مرة كرتد� يش شاك�ت قلی� ولكن موجودة، يش 
شاك�ت د�ل �دم �سلمي الوصل ا�هنايئ، وحناول ٔ�ن نتد�ل فهيا �ش حنلو 

�اش ٔ�ح�ا� يف البحث إالشاكل ؤ�ح�ا� �یمت هاذ اليش، ٔ�نه شهر�ن ما كف 
ا�يل كمت هبا السلطات املعنیة، ٔ�ن كتكون يف ٔ�ما�ن بعیدة، مخسة، س�تة 
د�ل أ�قالمي و�اص تصیفط وتد�ر البحث ٕاىل �ٓخره ٔ�ح�ا�، ولكن 

  .املق�ضیات القانونیة واحضة يف هذا ا�ال، وحنرص مجیعا �ىل ا�رتا�ا
  :ال�شار�یة اس�تكامل إالطار القانوين التنظميي ��ميقراطیة

ؤ�نمت تعرفون امحلد � بالد� يف هاذ ا�ال ا�ميقراطیة ال�شار�یة اس��ادا 
ٕاىل املق�ىض ا�س�توري، شهدت وا�د التطور �بري �دا، وخصوصا من 
�الل اع�د القانون التنظميي وا�ي حيدد �یف�ات ورشوط ممارسة هاذ 

عموم�ة ؤ�یضا املرسوم احلق املهم �دا، حق تقدمي العرائض ٕاىل السلطات ال
التطبیقي �� وتعیني جلنة العرائض، اليت رشعت يف تلقي عرائض 

بت�دید  64.14املواطنني ومعاجلهتا، وكذا اع�د القانون التنظميي رمق 
رشوط و�یف�ات ممارسة احلق يف تقدمي امللمتسات يف جمال ال�رشیع، بل 

ا�متع املدين قامت طی� ع م ا�ٔكرث من هذا فٕان الوزارة املعنیة �لعالقات
هاذ ثالث س�نوات حبم� وطنیة لتحس�س امجلعیات ب�ٔمهیة هاذ احلق 
و�لتكو�ن يف جمال طریقة ممارس هذا احلق، وهو حق تقدمي العرائض ٕاىل 

  .لسلطات العموم�ة ٔ�و امللمتسات يف جمال ال�رشیع الربملاينا
  :احلق يف الوصول ٕاىل املعلومة
يف بالد�، وذ� من �الل صدور واع�د وهذا ٔ�یضا قفزة �مة 

املتعلق �حلق يف احلصول �ىل املعلومات، وا�ي �دد جمال  31.13القانون 
يف حوزة إالدارات  ةتطبیق احلق يف احلصول �ىل املعلومات املوجود

العموم�ة واملؤسسات املنتخبة والهیئات امللكفة مبهام املرفق العام، كام مت 

الوطنیة �لحق يف احلصول �ىل املعلومات يف مارس  تنص�ب ٔ�عضاء ا�لجنة
  .، وبدٔ�ت متارس �ا�ا2019

ٕاذن هذا لكه هيم وا�د ا�ال ا�ي هو كام قلنا حامیة احلقوق املدنیة 
والس�یاس�یة وا�هنوض هبا من �الل هاذ املنظومات القانونیة ومن �الل 

د�ل حقوق تطبیق هاذ املنظومات القانونیة، وهذا هو الب��ات التحتیة 
  .إال�سان، �یب��و الساس

ف�� ما ق�ل، �ش نوقف �ري هنا، ما ق�ل عن جمال الرتاجع يف جمال 
حقوق إال�سان ك�س�تغربو، ميكن نقولو اك�ن مشالك تربز بني الف�نة 

ما ميك�ش مع هذه الرتسانة �كون �راجع ما . وأ�خرى �ىل ٔ�ي مس�توى
  .ميك�ش

�ام وج�نا  20ٕاىل رجعنا لهاذي  و�ملناس�بة ا��ن یقولون الرتاجع
�لخطاب غنلقاو دميا الرتاجع ما معر يش وا�د قال راه دامئا الرتاجع، �اصنا 
�كونو �س�بو، هناك ٕاشاكالت يف جمال تطبیق حقوق إال�سان وهناك 
جتاوزات يف التطبیق، حصیح، ولكن ل�س هناك �راجعات ٔ�ن املنظومة 

ة ٕاىل �د ٔ�نه ال �سمح بوجود �راجعات، القانونیة والتنظميیة ا�يل عند� م�ین
  .وإالشاكالت ا�يل اكینة حناولو نعاجلوها

  .�نیا، حامیة وتعز�ز احلقوق �ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة والبی��ة
فعال هذا ٔ�یضا وا�د ا�ال د�ل احلقوق ا�يل �م �دا، وهاذ ا�ال 

خت الكرمية ا�يل قالت د�ل احلقوق ف�ه احلق يف التعلمي، ؤ�� ٔ�عتذر ل�ٔ 
التعلمي ا�ٓن د�ل الرتاجعات يف التعلمي و�خنفاض د�ل اجلودة، اجلودة 

.. ا�ٓن وٕاذا اكن قد عرض هاذ القضیة د�ل  ،كزتید ببطء، ولكن س�نو�
انضمت  هذاك �نضامم لهاذیك املنظومة �اصمك تعرفو ب�ٔن كثري من ا�ول

  .طٕاىل هذه املنظومة وخرجت، دول يف احملی
و�� اح�ا الیوم ا�و� إالفریق�ة الوح�دة املنضمة و�نضامم ف�ه 

س�نوات مدعوم بفریق من اخلرباء الوطنیني  3رشوط، ودر� العمل د�ل 
وبتعاون مع اجلهات ا�ولیة املعنیة �ش �س�تاطعو نوفرو رشوط �نضامم 

ف�ه �ري  ٕا�هيا، �نضامم ٕا�هيا والبقاء فهيا هو يف �د ذاته مكسب، وهذاك
دو�، ا�ٓخر�ن ا�يل د�لو وخرجو سولومه �الش د�لو وخرجو هللا  79

. جياز�مك خبري؟ بال ما نقول أ�سامء، ما كنبغ�ش نقول أ�سامء د�ل ا�ول
  ..خرو�م دلیل �ىل صعوبة البقاء فهيا، ٔ�ن جمرد �نضامم هو يف �د ذاته

ل املغرب، هاذ طیب هو هاذ �نضامم ٔ�ول مرة �یصدر التقر�ر ك�شم
ٔ�ش�نو هو املهم فهاذ �نضامم؟ ٔ�نه تفا�يل . ٔ�ول مرة 2019التقر�ر د�ل 

حبیث ميك�نا من تطو�ر القدرات د�لنا يف جمال جودة التعلمي تدرجيیا، ذاك 
يش ٕالزايم طو�ا، اليش �الش املغرب اخ�ار طو�ا �نضامم، وٕاال هو ما

ن طریق التفا�ل مع التقار�ر مینا �ش نطورو تدرجيیا عظ �نضامم د� ان 
  .التقر�ر ا�ي تصدره هذه املنظومة

ٕاذن �لعكس هو راه ٕاجيايب مايش سليب، بطبیعة احلال دامئا يف كثري 
من أ�ح�ان وا�د القضیة ٕاجيابیة ميكن حنولوها سلبیة ٕاىل بغینا �شوفو �ري 
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 مقنا هبا اجلانب السليب، وٕاال فالیوم امحلد � ن���ة �دد من إالجراءات ا�يل
  :�ىل مس�توى دمع م�ظومة التعلمي ويف مقدمهتا

ٔ�وال العمل �ىل ختف�ف �كتظاظ من �الل التوظیف املتواصل �ىل 
س�نوات أ��رية ٔ�طر أ�اكدميیات �مع املنظومة مبدرسني وراه  3مدى 

والو ٔ�كفاء، هؤالء املدرسني ٔ�ن كتكون عندمه س�نة د�ل التكو�ن وس�نة 
ذا اكيف ا�يل حصل �ىل إال�ازة ودار س�نة د�ل التكو�ن د�ل التدریب، ه

مث س�نة د�ل التدریب �امني راه، حصیح الفوج أ�ول ن���ة الرس�ة والع�� 
ما متتعش هبذه الس�نة د�ل التكو�ن والتدریب، ولكن أ�فواج أ�خرى لكها 

  حرصنا �ىل هاد اليش، ختف�ض �كتظاظ املدريس؛
مج ت�سري، ؤ�یضا توس�یع خمتلف الربامج �نیا، من �الل توس�یع �ر�

أ�خرى، مجیع الربامج �ج�عیة أ�خرى، وهذا ٔ�دى ٕاىل تعممي الولوج 
  ...وٕاىل تقلیص الهدر املدريس �شلك �بري و�ري مس�بوق، �ىل عكس

يف �بتدايئ، حصیح هو ٔ�كرث يف  %0.6ا�ٓن هذا الهدر املدريس 
هذا مسار ٕاىل بدیناه �ادي  يف الثانوي، ولكن %10يف إال�دادي و 12%

  ..نبداوه منش�یو تدرجيیا ل�س�تطیع
وهناك ٕاذا �سجیل اخنفاض ملحوظ يف �دد التالم�ذ املنقطعني عن 

اكن  2012ا�راسة والهدر املدريس ؤ�یضا معدل ا�متدرس اجلامعي اكن يف 
وهذا يشء �م �دا �لمتدرس اجلامعي،  %35هو  2018، الیوم يف 21%

جيیا وهذا دلیل �ىل جودة التعلمي، دلیل �ىل اجلهود ا�يل و�ادي یتطور تدر 
  .متت، دلیل �ىل ٔ�ن الهدر املدريس �یقل

و�ىل مس�توى التكو�ن املهين ٔ�یضا هناك وا�د اجلهود �بري متت من 
، هناك �س�بة تطور بلغت حوايل الثلث تقریبا �ش �زاد 2018ل  2011

ن حنرص �ىل املزید من �دد املس�تف�د�ن من التكو�ن املهين، والبد من �ٔ 
  .متتیع هؤالء التالم�ذ وأ�طفال والش�باب مبزید من احلق يف التعلمي

احلق يف الص�ة ٔ�یضا نفس اليشء، ٔ�� كنعتذر لٔ�س�تاذة معدل 
ملحوظ �دا، بل هو ا�ٓن الوف�ات يف بالد� عند الوالدة تقلص �شلك 

أ�مم  د�ل 1(ODD)يف ٔ�هداف التمنیة املس�تدامة  2030الهدف د�ل 
د�ل  2019يف  املت�دة اح�ا قراب � د�، ما وصلناش د�، ولكن اح�ا

قراب �، ف� خيص وف�ات املوالید جتاوز�ه، یعين اح�ا ٔ�قل من  2030
، ويف جمال وف�ات 2030هذاك املعدل ا�يل مطلوب من العامل یوصلوه يف 

 جملس النواب أ��ات اح�ا قریبني من هذا املعدل، وهذا بی��ه هنا رمبا يف
  . يف حمور �اص وتوسعت ف�ه طویال

س�نة من  14بطبیعة احلال من ٔ�مه أ�وراش ا�يل ف�حناها �ش�ا�ة بعد 
توقف هذا الورش هو توس�یع التغطیة الصحیة ل�شمل املهن احلرة وهذا 
يشء �م وبدٔ��ه ٕان شاء هللا، واح�ا رمغ الصعو�ت املوجودة اح�ا �ازمون 

�ادي  24ٔ�و  2025س�یعه، وا�يل �ادي من هنا ل ٕان شاء هللا �ىل تو 

                                                 
1 Les Objectifs de Développement Durable. 

د�ل التغطیة الصحیة، وهذا  %90وفق الرب�مج املقرر  %90یوصل ل 
هو احلق يف احلصول �ىل الص�ة، التغطیة الصحیة يه ا�يل كتحمي حق�قة 

  .احلق د�ل املواطن يف الص�ة
احلق يف الشغل، تعمل احلكومة �ىل ت�سري الولوج ٕاىل الشغل �ىل 

ٔ�وال تطور ٕا�داث املناصب املالیة �رمس املزيانیة : � من املس�تو�تمج
 2018ل  2012العامة، وهذا أ�رقام ف�ه واحضة �دا، وراه عندمك، من 

م�صب مايل،  215000املناصب املالیة احملدثة يف قطاع الوظیفة العموم�ة 
ما اكی�ش  و�لتايل هذا وا�د الطفرة �مة �دا �ملقارنة مع أ�رقام القدمية

  .مقارنة
�رامج ٕانعاش ال�شغیل حىت يه تدمعت وتطورت لكها، حتسني 
رشوط العمل، ودلی� هو االتفاق ا�يل وقعنا، ٔ�س�تاذة، تعز�ز احلوار 

  .�ج�عي راه هو دلیل �ىل جناح احلوار �ج�عي امحلد �
تطور �دد املنخرطني يف الصندوق الوطين �لضامن �ج�عي، وهذا 

�ش كزيید س�نو�،  %�7م، ف�ه م�حى تصا�دي س�نوي مبتوسط يشء 
  .�خنراط يف الصندوق الوطين �لضامن �ج�عي

. %10، %5مواص� الرفع من احلد أ�دىن لٔ�جور، وقعنا معمك 
مواص� حتسني أ�جور يف القطاع العام، مواص� الز�دة يف التعویضات 

  .ٕاذن هناك ٔ�مور �مة تدارت. العائلیة
  .حلق يف السكنا

ٔ�س�تاذة، شكرا ٔ�س�تاذة �ىل النقد اجلارح، مايش مشلك الربملاين �مته 
  .يه، �اصنا نوحضو ٔ�یضا

تعز�ز م�ظومة امحلایة �ج�عیة وهذا يشء �م اش�تغلنا �لیه، تعز�ز 
م�ظومة امحلایة �ج�عیة، وهذا ٔ�دى ٕاىل وا�د �خنفاض �م يف معدل 

 2014ء العام �لساكن والسكىن س�نة الفقر، وقد بني هذا إالحصا
�لرجوع لتقار�ر املندوبیة السام�ة �لتخطیط . 2017و�ٕالسقاطات ما بعد 

ا�ٓن �شهد اخنفاضا م�واصال حصیح ٔ�نه م�درج ولكن م�واصل ملعدل الفقر 
ؤ�یضا ملعدل الهشاشة، أ�رقام لكها موجودة امحلد � والتقار�ر د�ل 

واحضة، ولكن ٔ�یضا وتنف�ذا �لتوجهيات امللك�ة املندوبیة السام�ة �لتخطیط 
السام�ة، ووفقا خلالصات وتوصیات املناظرة الوطنیة أ�وىل حول امحلایة 

رشعت احلكومة يف مراجعة م�ظومة  �2018ج�عیة املنظمة يف نونرب 
�رامج امحلایة �ج�عیة وحاكمهتا وكذا جتوید �س�هتداف لتحسني جناعته 

وا�ي یتعلق مبنظومة  72.18مرشوع قانون رمق من �الل ٕایداع 
اس�هتداف املس�تف�د�ن من �رامج ا�مع �ج�عي وٕا�داث الواك� الوطنیة 

وٕاىل ٔ�ن تذهب  �لس�الت، وا�ي هيدف ٕاىل جتوید اخلدمات �ج�عیة
فعال ٕاىل ا��ن �س�تحقون �س�تفادة مهنا وفق م�ظومة م�اكم� �س��د ٕاىل 

معایري موضوعیة، وس�نحیل �لیمك هذا املرشوع القانون معایري دق�قة وٕاىل 
يف القریب ٕان شاء هللا، ولكن هناك مرشوع م�اكمل د�ل امحلایة 
�ج�عیة وعقد� م�ذ فرتة قصرية فقط ا�لجنة الوزاریة �لحامیة �ج�عیة 
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ا�يل كتبع هاذ الربامج ا�تلفة وا�يل يه ٔ�فق�ة هتم مجیع الرشاحئ اليت حتتاج 
  ..ال ٕاىل هاذفع

بطبیعة احلال الربامج اليت ٔ�بدعناها واليت ٔ��لنهتا احلكومات السابقة بدءا 
وا�هتاء ٕاىل صندوق دمع أ�رامل و�ريها راه " �لرام�د"ومرورا " ت�سري"من 

لكها صنادیق كتو�ه لهاذ الف�ات وحتاول ٔ�ن توفر �س�یج د�ل امحلایة 
  .�ج�عیة لهذه الف�ات الهشة ٔ�و الفقرية

احلق يف ب��ة سلمية ويف �منیة مس�تدامة، ويف هذا ا�ال ميكن نقول لیمك 
امحلد � بالد� حققت ٔ�مور �مة �دا �ىل مس�توى تعز�ز احلق يف 
احلصول �ىل املاء، �ىل مس�توى مرشوع ٕا�داد ا�طط الوطين �لامء، �ىل 

بري مس�توى �رامج تطهري السائل ومعاجلة املیاه العادمة، �ىل مس�توى تد
الرب�مج الوطين لتدبري النفا�ت املزنلیة، �ىل مس�توى ا�طط الوطين 
�لهواء و�ىل حتسني ماكنة املغرب يف مؤرش أ�داء الب�يئ، وس�ٔرجع ٕاىل هذا 

  .يف السؤال الثاين ٕان شاء هللا �لتفصیل ٕاذا اق�ىض احلال
ا �ىل �لثا، حامیة احلقوق الف�ویة وا�هنوض هبا، حقوق املرٔ�ة وا�هنوض هب

مس�توى تعز�ز املشاركة الس�یاس�یة �ل�ساء، تطور متثیلیة املرٔ�ة يف 
املؤسسات املنتخبة، الرفع من متثیلیة ال�ساء يف جملس املس�شار�ن مك�ت 
ا�ٓلیات املنصوص �لهيا يف القانون التنظميي املتعلق �نت�اب ٔ�عضاء 

ال امجلا�ات امجلا�ات الرتابیة ٔ�یضا من رفع �س�بة ال�ساء املنتخبات يف جم
  .الرتابیة

�ىل مس�توى تعز�ز الربامج والس�یاسات احلكوم�ة املتعلقة �ملرٔ�ة، ٔ�نمت ال 
بعد تنف�ذ " 2ٕا�رام "شك وا�بمت إال�الن عن اخلطة احلكوم�ة �لمساواة 

واليت هتدف ٕاىل �لق ٕاطار مالمئ "  1ٕا�رام "اخلطة احلكوم�ة �لمساواة 
�ساء يف وضعیة هشاشة يف العامل �لمتكني �ق�صادي �لمرٔ�ة، وخصوصا ال 

الرشوع يف ٕا�داد الرب�مج الوطين املندمج  2019القروي، وعرفت س�نة 
  .�2030لمتكني �ق�صادي �ل�ساء يف ٔ�فق 

ٕادماج مقاربة النوع يف املزيانیة هذا ل�س ش��ا �دیدا، هو قدمي، تعز�ز 
ب املسؤولیة مقاربة النوع يف الوظیفة العموم�ة، انتقل �دد ال�ساء يف م�اص

، ولولوج املرٔ�ة ٕاىل خطة 2016س�نة  %22ٕاىل  2001س�نة  %10من 
العدا�، هذا يشء �م د�التو بالد�، تعز�ز امحلایة �ج�عیة �لمرٔ�ة وهذا 
ف�ه مجیع الربامج �ج�عیة والك�رية، واليت تتو�ه �خلصوص ٕاىل ال�ساء 

، ٔ�نمت �رون �یف ٔ�ننا وٕاىل املرٔ�ة، تعز�ز �ٓلیة م�اهضة العنف ضد ال�ساء
ٔ�خرج�ا مجیعا، حنن ؤ�نمت، القانون اخلاص املتعلق مب�اربة العنف ضد 
ال�ساء، ؤ��دثت �ال� وو�دات التكفل �ل�ساء حضا� العنف يف �دد 
من إالدارات واملؤسسات العموم�ة، واليت هتدف ٕاىل تقدمي �دد من 

  .�س�شارات واخلدمات
تنص�ب ٔ�عضاء ا�لجنة الوطنیة  2019ش�ت�رب  5كام مت یوم امخل�س 

�لتكفل �ل�ساء حضا� العنف �رئاسة أ�س�تاذة القاضیة زهور احلر، ویتو� 
ٕا�داث هذه ا�لجنة تعز�ز م�ٔسسة �ٓلیة الت�س�یق بني املتد�لني يف جمال 

م�اهضة العنف ضد ال�ساء وحام�هتن، وٕان شاء هللا، �ادي �شهدو تطور 
والتق��ت اليت س�تقد�ا هذه ا�لجنة، كام يف هذا ا�ال ون��ظر التوصیات 

مت ٕا�داث جلن �ویة �لتكفل �ل�ساء حضا� العنف �ىل مس�توى بعض 
  .ا�وا�ر القضائیة مب�امك �س�ت��اف يف ٔ�فق تعمميها فهيا

حامیة حقوق الطفل نفس اليشء، هناك �دد من الس�یاسات ومن 
محلایة الطفل، واليت الربامج، ولكن �خلصوص الس�یاسة العموم�ة املندجمة 

، و�دد من الربامج أ�خرى اليت حتدثت عهنا 2020س�تذهب ٕاىل س�نة 
محلایة الطفل يف وضعیة هشاشة، وخصوصا �ش �كون يف املدرسة و�كون 

  .يف السا�ة ويف �ريه من احلقوق املهمة
وبطبیعة احلال اهمتنا ٔ�یضا �ٔ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة، وهاذو من 

لك عنایة، و�اولنا ند�رو الس�یاسة العموم�ة املندجمة الف�ات اليت حتتاج 
وتزنیلها، ودر� فهيا ٔ�مور  2021-�2017لهنوض ب�ٔش�اص يف وضعیة ٕا�اقة 

قسم،  �700ري مس�بوقة �مة �دا، الرتبیة ا�اجمة، وصلنا ا�ٓن ٔ�كرث من 
قسم، یعين لك س�نة كزنیدو  550، 2015وهذا يشء �م �دا، وكنا يف 

قسم س�نو�، وس�نعمل  100و 70قسم تقریبا ٔ�و  100من تقریبا ما یقرب 
�ىل تعممي هذه أ�قسام د�ل الرتبیة ا�اجمة، ٔ�ن هذا من حقوق 

  .أ�ش�اص
�نیا، ال�شغیل يف القطاع العام ول�س هناك ٕاال ٕاذا اح�جنا ٕاىل دلیل، 

م�صب،  50هاذ املباراة املو�دة، اليت ٔ��دثت ٔ�ول مرة يف الس�نة املاضیة 
م�صب وس�تجرى وس�تعقد هذه املباراة هنایة هاد أ�س�بوع  200س�نة هاذ ال 

خشص ا�يل قدمو  1300بعد اس�تكامل لك إال�دادات، و س��قدم لها 
خشص، هذا يف القطاع العام،  200امللفات د�هلم تقریبا، �ادي خنتارو مهنم 

القطاع اخلاص ٔ�یضا ٔ�طلقت احلكومة مشاورات مع الفا�لني يف القطاع 
ضع ٕاطار تعاقدي بني ا�و� ومقاوالت القطاع اخلاص ل�شغیل اخلاص لو 

أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة، ويه املنصوص �لهيا يف القانون إالطار 
  .املتعلق حبامیة حقوق أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة 97.13

ال�شغیل ا�ايت، خمصصات املالیة املو�ة لٔ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة، 
ص يف وضعیة ٕا�اقة، وت�سري �ك�یف تعز�ز الولوج�ات لصاحل أ�ش�ا

�م��ا�ت إالشهادیة، هاذي لكها ٔ�مور قامت هبا هذه احلكومة، و�اولنا 
نطورو فهيا الوضعیة د�ل أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة، وقد اكن وا�د 
السؤال �اص �ٔ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة، وقدمت ف�ه التوضی�ات 

  .وأ�رقام لكها يف هذه أ�مور
ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل التعاون مع الفا�لني ا�ولیني يف جمال حقوق  ؤ��ريا ال بد

إال�سان، ال خيفى �لیمك ٔ�ن ا�س�تور نص �ىل �ش�ث اململكة املغربیة 
حبقوق إال�سان كام يه م�عارف �لهيا دولیا، من �الل حامیة م�ظوميت 
حقوق إال�سان والقانون ا�ويل إال�ساين وا�هنوض هبام، مع مرا�اة الطابع 

  .لت� احلقوق و�دم قابلیهتا �لتجزؤ الكوين
و�� ويف هذا ا�ال، تفا�ل املغرب مع الهیئات، هیئات أ�مم املت�دة 
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حلقوق إال�سان، سواء من �الل �ىل مس�توى جملس حقوق إال�سان من 
�الل تقدمي �ٓلیات �س�تعراض ا�ويل الشامل ومن �الل �ٓلیات 

وا�د القرار جشاع، يف هذا  إالجراءات اخلاصة، واليت املغرب ٔ��ذ فهيا
ا�ال �الس�تق�ال د�ل هاذ الهیئات ا�ولیة، ومن ا�ٓلیات اخلاصة، �ٓلیات 

 12إالجراءات اخلاصة، ومن هنا اس�تق�ل املغرب �دد من هذه ا�ٓلیات، 
�ٓلیة تقریبا ٔ�و ٕاجراء �اص من مقرر�ن و�رباء مس�تقلني وفرق معل، تعىن 

یعين جشا�ة املغرب و�ونه �رید ٔ�ن مبختلف قضا� حقوق إال�سان، وهذا 
�كون صف�ة مف�و�ة ميكن ٔ�ن تقمي، ميكن ٔ�ن ت��قد، مايش ما فهياش 
ٕاشاكالت، ولكن هو مس�تعد لتصحیح هذه إالشاكالت، مايش ما فهيش 
اخ�الالت ولكن هو مس�تعد لت�اوز هذه �خ�الالت وهذا ا�يل �ميزي�، 

عرتفو �لنقص د�لنا ونعملو هذا هو املهم، نعرتفو �الخ�الالت د�لنا، ن
جامعیا ملعاجلة هذه إالشاكالت وهذه �خ�الالت دون إالرضار بصورة 
ب��، مع الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن ما حتقق يف ب�� ق�ل ٔ�ن ت�ٔيت هذه احلكومة، د� 
هذه احلكومة مايش لكها بو�دها ا�يل دارت، امحلد � احلكومات السابقة 

محلد � دارت ٔ�مور ٕاجيابیة، دامئا ٔ�قولها، لك وا�دة دارت شویة، ب��، ا
  .دامئا كنقولها

التفا�ل مع هیئات املعاهدات، وذ� يف ٕاطار التفا�ل مع هیئات 
املعاهدات امللكفة مبراق�ة تنف�ذ مق�ضیات اتفاق�ات أ�مم املت�دة حلقوق 
إال�سان، معلت احلكومة �ىل تدارك الت�ٔخر احلاصل يف تقدمي بعض التقار�ر 

لیة وا�ولیة يف �ٓ�ال اس�تحقاقها، ح�ث قدمت �الل ال�ن س�نوات أ�و 
أ��رية مخسة تقار�ر ٔ�ولیة ودوریة وقامت مبناقش�هتا �الل احلوارات 
التفا�لیة مع هیئات املعاهدات املعنیة، اكن �ٓخرها التقر�ر الوطين أ�ول 

ي �ش�ٔن تنف�ذ مق�ضیات االتفاق�ة ا�ولیة حلقوق أ�ش�اص ذوي إال�اقة ا�
  .2017نوقش ٔ�مام ا�لجنة املعنیة يف غشت 

التقر�ر : وتواصل احلكومة ٕا�داد مجمو�ة من التقار�ر ا�ولیة من ب�هنا
ا�ويل اخلامس حول ٕاعامل اتفاق�ة م�اهضة التعذیب، التقر�ران ا�ور�ن 
اخلامس والسادس حول ٕاعامل اتفاق�ة القضاء �ىل مجیع ٔ�شاكل ا�متزي ضد 

ٔ�ويل حول ٕاعامل اتفاق�ة حامیة مجیع أ�ش�اص من �خ�فاء املرٔ�ة، التقر�ر ا
القرسي، و�ون املغرب یوا�ه و�مييش لهاذ التفا�ل مع الهیئات املعاهدات 
�ش�ا�ة، دلیل �ىل ٔ�نه ل�س عنده ما خيف�ه ویعرتف بنقصه وحياول ٔ�ن 
یصلح هذا النقص وهو صف�ة مف�و�ة، وهذا يشء �م، وعندو الثقة يف 

  .س�تق���ارضه ويف م 
�نیا، التفا�ل مع املنظامت �ري احلكوم�ة ا�ولیة والوطنیة وهو ٔ�یضا 
جمال �م �دا، �م �دا، وكنحرصو �ىل دراسة التقار�ر الس�نویة 
واملوضو�اتیة اليت تصدر عن خمتلف اجلهات ٔ�و املنظامت �ري حكوم�ة وت��ع 

  .مجیع بال�اهتا ٔ�و تقار�رها املتعلقة �ملغرب
ة �ىل ت�س�یق ٕا�داد ردود السلطات املغربیة �ىل وتعمل احلكوم

مضامني بال�ات هذه املنظامت وتقار�رها الس�نویة واملوضوعیة، وذ� �لرد 

�ىل إالد�اءات اليت �روم تب��س اجلهود الوطنیة محلایة حقوق إال�سان 
وا�هنوض هبا ولتقدمي التوضی�ات الالزمة ولٔ��ذ بتوصیاهتا الوجهية 

  .لب أ�مر ذ�واملوضوعیة مىت تط
، جلنة بني 2018ومل�ٔسسة هذا التفا�ل، ٔ��دثت احلكومة يف فربا�ر 

وزاریة من ٔ��ل التعاطي مع التقار�ر الصادرة عن املنظامت احلقوق�ة ا�ولیة 
  .ومعاجلة القضا� املطرو�ة يف تقار�رها

ووعیا ب�ٔمهیة ٔ�دوار م�ظامت حقوق إال�سان م�ظامت ا�متع املدين يف 
إال�سان وا�هنوض هبا، تويل احلكومة ٔ�مهیة لتعز�ز احلوار  جمال حقوق

والرشاكة مع املنظامت �ري احلكوم�ة من �الل ٕاجراء حوارات م�تالیة، 
م�ارشة مع هؤالء الفا�لني، اس�تحضار املالحظات واملقرت�ات والتوصیات 
اليت تثريها وتقد�ا هذه املنظامت �ري احلكوم�ة، ٕارشاك مجعیات ا�متع 

ين املغربیة املتخصصة يف جمال حقوق إال�سان يف اكفة املسارات املتعلقة املد
ٕ��داد التقار�ر ا�ولیة املعروضة �ىل هیئات املعاهدات �رمس �ٓلیات 

  .�س�تعراض ا�ويل الشامل
اع�د �ٓلیات لتطو�ر التعاون مع املنظامت �ري احلكوم�ة �رب إال�الن 

ااكت �اصة هبدف تقویة عن طلبات عروض مشاریع مجعویة وعقد رش 
قدرات هذه امجلعیات يف جمال التفا�ل مع املنظومة أ�ممیة حلقوق إال�سان، 

  .ودمع املنظامت �ري احلكوم�ة �لق�ام ب�ٔدوارها ا�س�توریة اجلدیدة
وهنا البد ٔ�ن حنيي هاذ املنظامت �ري حكوم�ة �ىل معلها اليت تقوم به، 

فقة، اح�ا هاذ املنظامت د�ل ا�متع سواء اكنت م�فقة مع احلكومة ٔ�و �ري م�
املدين مايش رضوري تتفق مع احلكومة يف لكيش، جيب ٔ�ن تديل بدلوها 
وتقول رٔ�هيا يف اس�تقاللیة ومبوضوعیة، ومرح�ا مبالحظاهتا وتوصیاهتا، وامحلد 
� دامئا هناك تفا�ل معها، وقد يف البدایة راه ٔ�رشت ٔ�ن وضع اخلطة 

قوق إال�سان مت �رشاكة مع مجیع املتد�لني، سواء الوطنیة ��ميقراطیة وح
اكن رمسیني ٔ�و �ري رمسیني ب�ٓلیة �شاوریة و�شار�یة ومس�مترة، وحىت التق�مي 

وحنن ا�ٓن بصدد ٕا�داد ا�لجنة الوزاریة لت��ع تنف�ذ .. د�لها �ادي �كون
اخلطة الوطنیة ��ميقراطیة وحقوق إال�سان وحریصون �ىل ٔ�ن ميثل فهيا 

املدين، دلیل �ىل یعين حرصنا �ىل ٔ�ن �كون ا�متع املدين �ارضا،  ا�متع
 . فا�ال، مشاراك �س�تقاللیة �مة

وذ� ملا وضعنا ٔ�یضا ا�لجنة الوطنیة ملتابعة تنف�ذ إالسرتاجتیة الوطنیة 
ملاكحفة الفساد، حرصنا �ىل ٔ�ن �كون ا�متع املدين م�خصص يف هذا 

  .ا�ال، ٔ�یضا �ارضا فهيا
جزء من القوة اليت �شعر هبا، ٔ�ن قوة ا�متع املدين قوة لنا ٔ�یضا، وهذا 

فعالیة ا�متع املدين هو �ل�س�بة �لحكومة يشء ٕاجيايب، �رید ٔ�ن �سمع الرٔ�ي 
  .ا�ٓخر، �رید ٔ�ن �سمع من یقول يشء �ٓخر، وهذا كنظن ب�ٔنه يشء ٕاجيايب

احلال هاذ رابعا، ت��ع تنف�ذ توصیات هاذ إالنصاف واملصاحلة، بطبیعة 
تنف�ذ توصیات إالنصاف واملصاحلة �ىل مس�توى �رب الرضر الفردي ا�يل 
�یعين تنف�ذ املقررات التحمكیة الصادرة لفائدة الض�ا� ولفائدة ذوي احلقوق 
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ف� یتعلق �لتعویض املايل، ف� یتعلق �ٕالدماج �ج�عي، ف� یتعلق 
ة إالداریة واملالیة، هاذ اليش �لتغطیة الصحیة، ف� یتعلق ب�سویة الوضعی

اكمل امحلد � تدارت ف�ه �ود، وبق�ت ف�ه بعض امللفات ٕان شاء هللا 
ئاسة احلكومة س�نحرص �ىل ٕامتام هذا امللف ٕامتاما اكمال، وحنن يف ر 

  .مع ا�لس الوطين حلقوق إال�سان ،بطبیعة احلال، حریصون �لیه بت�س�یق
  . قوق إال�سانا�ٓن �ٓفاق العمل احلكويم يف جمال ح

ٕان ا�متتع الفعيل حبقوق إال�سان من ق�ل أ�فراد وامجلا�ات یتطلب 
�ودا مضاعفة وم�واص� و�س�تدعي الوعي املس�متر بوجود نقائص 

یتعني العمل �ىل سدها سواء �ىل مس�توى ال�رشیع ٔ�و  وخصاصات،
  .املامرسة ٔ�و �ىل مس�توى الربامج والس�یاسات العموم�ة ذات الص�

إالطار اعمتدت احلكومة خطة العمل الوطنیة يف جمال ويف هذا 
، �عتبارها وثیقة مرجعیة 2017ا�ميقراطیة وحقوق إال�سان يف دج�رب 

و�ٓلیة وطنیة �لتخطیط �سرتاتیجي يف جمال حقوق إال�سان، ويه م�توج 
وطين كام قلت، م�توج وطين وطين، مغريب مغريب �الص وفق مقاربة 

ع املتد�لني رمسیا و�ري رمسیا، وهذا يشء �م، �شاوریة و�شار�یة مجلی
واقعیة وقاب� �لتحق�ق ذات ٔ�ولویة بلغ �ددها  ثوابت تضمنت هذه اخلطة

تدبريا هتم اكفة جماالت احلقوق واحلر�ت، �س�هتدف حتق�ق املزید من  435
  .املك�س�بات

  :و�لتذكري فٕان هذه اخلطة تتكون من ٔ�ربع حماور ٕاسرتاتیجیة

  ا�ميقراطیة واحلاكمة؛: احملور أ�ول -

 احلقوق �ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة والبی��ة؛: احملور الثاين -

 حامیة احلقوق الف�ویة وا�هنوض هبا؛: احملور الثالث  -

 .إالطار القانوين واملؤسسايت: احملور الرابع  -
 :ويف ٕاطار التزنیل الفعيل ملضامني اخلطة، مت اختاذ التدابري التالیة

د ا�طط التنف�ذي �لخطة، وذ� ٔ�نه تنف�ذا �لتوجهيات ٔ�وال، اع�
امللك�ة السام�ة �س�تكامل �رمجة هذه اخلطة ٕاىل خمطط تنف�ذي ینخرط ف�ه 
امجلیع وٕا�داد النصوص القانونیة والتدابري العام� املرتبطة هبا مت ٕا�داد هاذ 

ة يف ٕا�داد ا�طط، مت ٕا�داد هذا ا�طط وفق مقاربة �شار�یة نفسها واملعمتد
  . وحتیني خطة العمل الوطنیة

ویعترب هاذ ا�طط ٕاطار تعاقدي ميكن من تعبئة واخنراط اكفة الفا�لني 
املعنیني ٕ��داد اخلطة يف ٕاطار من التاكمل والت�س�یق و�لتقائیة، كام ٔ�نه 
یعد وثیقة ٕاجرائیة ترتمج تدابري اخلطة ٕاىل ٔ��شطة كف�� ٕ�عاملها مع حتدید 

ؤو� مع التنف�ذ والرشاكء واجلدو� الزم�یة لٕالجناز والنتاجئ املنتظرة اجلهة املس
من أ��شطة املربجمة ومؤرشات �لق�اس �سا�د �ىل الت��ع والتق�مي، وقد 

رمسیني ا��ن الدنیني و املضع اخلطة التنف�ذیة نفس الرشاكء شارك يف و 
  . شار�وا يف وضع اخلطة الوطنیة

نفس أ�طراف، و�س�توعب هذا ا�طط ا�طط التنف�ذي شار�وا ف�ه 

  .التنف�ذي اكفة التدابري �ىل مجیع املس�تو�ت املركزیة والرتابیة ٔ�یضا
ومن هنا ٔ�یضا، مت اقرتاح ٕاعامل خطة العمل الوطنیة �ىل املس�توى 
الرتايب، د� انتقلنا من املس�توى الوطين ٕاىل املس�توى الرتايب، قصد ٕادماج 

ت التمنویة، مت ٕاىل �دود هنایة ش�ت�رب بعد حقوق إال�سان يف الس�یاسا
لقاء  11لقاء �شاور�، مسعيت � أ�س�تاذة، مت تنظمي  11تنظمي  2019

�شاور� ٔ�ولیا مع مسؤويل �ات اململكة، جمالس اجلهات، مك�ت من 
  . حتدید أ�ولو�ت و�رامج العمل �ل�س�بة للك �ة

 ٕاىل اجلهوي، انتقلنا من ا�طط العمل الوطين �لتنف�ذ هذاك الوطين
�ات يف ٔ�فق  6تنف�ذیة �رابیة هتم  ؤ�فضت ٕاىل ٕا�داد س�تة خمططات

، كام مت ٕا�داد مشاریع اتفاق�ات رشاكة 2019اس�تكامل ما تبقى مهنا مع ممت 
مع مجیع اجلهات، كام مت ٕاطالق �رامج لتقویة قدرات الفا�لني الرتابیني 

دورات مت  10ت �رجمة املعنیني بت��ع ٔ�عامل خطة العمل الوطنیة، ح�ث مت
  . مهنا وس�مت �رجمة �يق الورشات �ىل رٔ�س لك شهر 3تنظمي 

  معرش أ�خوات وإالخوان،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، 

بعد هذا العرض ا�ي قدمت ٔ�ماممك ٔ�رید ٔ�ن ٔ�ؤكد �ىل ٔ�ن بالد� امحلد 
ر س�نة �خلصوص بعد صدو  20س�نة وطی� هذه  �20 م�ذ ٔ�كرث من 

، عرفت تطور ٕاجيايب و�م �دا يف جمال حقوق إال�سان 2011دس�تور 
�شهادة هیئات وطنیة م�عددة و�شهادة هیئات دولیة ال �سع الوا�د م�ا ٕاال 
ٔ�ن یف�خر هبا ویف�خر مبا حتقق مهنا ومبا وصلت ٕالیه بالد� بفضل تظافر 

ملني راه �یحققو امجلیع، ٔ�ن امحلد � اح�ا بی��ا �لمغاربة ب�ٔهنم ٕاذا تعاونو اك
  . ٔ�مور �مة ميكن ٔ�ن یف�خروا هبا

�ري ٔ�ن هذا لكه يف الوقت ا�ي �رس لك�ه ال یغر، ما �اد�ش جير� 
�لغرور، فالزالت ٔ�مام�ا �دد من الت�د�ت وال ميكن ٔ�ن ننفي �ددا من 
الثغرات املوجودة، وٕاماكنیة وقوع �دد من احلوادث و�دد من إالشاكالت 

ن ذ� ال ميكن وال ی��غي ٔ�ن جنهز به �ىل املسار إالجيايب يف هذا ا�ال، لك
ا�ي شهده بالد� وا�ي نب��ه مجیعا وجيب ٔ�ن حنمیه مجیعا، وٕاذا اكن ٕا�اكر 
اخلصاص وٕا�اكر وقوع بعض �خ�الالت بني الف�نة وأ�خرى یعد رض� 

ط من حماو� ترب�ر ما ال یربر وما ال ميكن ٔ�ن یدعیه �اقل، فٕان الرتكزي فق
�ىل نقاط ضعف وتضخمهيا و�دم ��رتاف مبا یتحقق من تقدم مضطرد 
�س�ب تضافر �ود امجلیع و�كتفاء بذ�ر بعض ال�سب واملعدالت املتدنیة 

س�نوات،  10اليت ال �رشف�ا قطعا دون مقار�هتا مبا اكنت �لیه م�ذ حوايل 
ذا والتب��س من ش�ٔن ما مت ٕاجنازه دون ٔ�ي موضوعیة وال ٕانصاف، فٕان ه

النوع من التعاطي ال �سهم يف إالصالح بل ميكن ٔ�ن �شوش �لیه مبا �ش�یع 
من نفس�یة إالح�اط والی�ٔس و��س�اب، ومبا یؤ�ر سلبا �ىل م�سوب 

  . الثقة وأ�مل
ٔ��دد مرة ٔ�خرى �ىل ٔ�ن ا�هنوض مب�ال حقوق إال�سان یتطلب معال 

�ادة الرش�یدة م�واصال، معال جامعیا، معال �شار�یا، فٕاىل العمل حتت الق 
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  . جلال� امل� حفظه هللا
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  :الرئ�سالس�ید 
  . شكرا الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم

ن��قل ا�ٓن ٕاذا مسحتو ٕاىل التعق�بات �ىل جواب الس�ید الرئ�س ؤ�ول 
  . م�د�ل عن فریق أ�صا� واملعارصة

  : املس�شارة الس�یدة جناة مكري
  .الرئ�سشكرا الس�ید 

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
يف البدایة نود يف فریق أ�صا� واملعارصة التنویه مببادرة رئاسة ومك�ب 

  . جملس املس�شار�ن �خ�یار هذا املوضوع
لٕال�الن العاملي حلقوق  71وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن �ح�فال ���رى 

ا �ربو عن إال�سان ی�ٔيت يف س�یاق �اص وحتوالت دا� حتیلنا �ىل م
س�نوات مضت من حماوالت �شك�ك يف �املیة حقوق إال�سان ومشولیهتا 
ومدى صالح�هتا و�دواها، ل�س فقط من ق�ل مریدي الزن�ات العنرصیة 
والكراهیة واملذاهب ا�ميی��ة امل�شددة، لكن ٔ�یضا من طرف م�ظري 
 ور�دي الزنو�ات الشعبویة والهو�ت القات� الرافضة للك ما هو ٕا�ساين

  .وحضاري
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، 

یعمل امجلیع ٔ�ن الرتاكامت احلقوق�ة وماكس�هبا ل�ست ولیدة التجربة 
عقود من ا�هود  3احلكوم�ة احلالیة ٔ�و السابقة بل يه من مثار ما �زید عن 

  الوطين ا�ي �ر�اه صاحب اجلال� 
ودميقراطیة  وبفضل ارتقاء ٕارادته الصادقة مع ٕارادات جممتعیة �داثیة

وح�ویة، ویتضح ذ� �لیا �رب فعلیة �رس�یخ قطائع ٕاجيابیة مع التصورات 
وأ�سالیب اليت طبعت ممارسة السلطة املاضیة واملتجسدة يف ٕا�داث هیئة 
التحكمي املس�تق� لتعویض حضا� ��هتااكت اجلس�مية حلقوق إال�سان، تالها 

اليت بلورت وطورت ، 2004بعد ذ� ٕا�داث هیئة إالنصاف واملصاحلة 
التجربة املغربیة يف جمال العدا� �نتقالیة، ؤ�رست د�امئ هنج �دید يف 
تعاطي ا�و� مع ملف حقوق إال�سان، املصادقة �ىل �دد من النصوص 
وتعدیل بعضها مبا مسح بتوس�یع جمال احلقوق واحلر�ت املضمونة يف نظام�ا 

  . املعیاري الوطين
ووفق  2011ٔ�قرت اململكة املغربیة دس�تور  ت�ٔس�سا �ىل ذ� الرتامك،

مقاربة �شار�یة مس�تحرضة البعد احلقويق �ىل مس�توى بلورة الس�یاسات 
العامة وحيقق التصاحل مع اكفة مقومات الهویة املغربیة و�س�تحرض توصیات 
هیئة إالنصاف واملصاحلة الرام�ة ٕاىل وضع قطیعة هنائیة مع ��هتااكت 

   .اجلس�مية حلقوق إال�سان
لكن ٔ��ن حنن من هذا املبتغى؟ وما يه املسافة الزم�یة اليت جيب 

قطعها مع اس�مترار ا�هنج احلكويم احلايل، ليك یمت الوفاء �لو�د ا�س�توري 
الرصحي و�ري القابل �لت�ٔویل واملتضمن رصا�ة يف تصد�ره و�يق مق�ضیاته ٔ�و 

  حىت يف ٔ�هدافه ذات الطبیعة ا�س�توریة؟ 
�ٔن فضل جتن�ب بالد� السك�ة القلبیة �اء نتاج ومعذرة ٕان قلنا ب

جمهودات العدید من إالرادات الوطنیة، وحتت الق�ادة الرش�یدة لصاحب 
اجلال� نرصه هللا، ویوثقها املسار احلقويق ببالد�، �� �رفض اجلسم 

  . احلقويق مبختلف تیاراته ٔ�ن تمت مصادرة جمهوداته ٔ�و ت�سب ٕاىل �ة بعیهنا
  احلكومة احملرتم، الس�ید رئ�س 

يف س�یاق هذا ��رتاف الوطين يف جمال حقوق إال�سان عرفت 
املامرسات االتفاق�ة تصدیقا وم�ابعة وحماوالت مالمئة �رسان��ا القانونیة مع 

رية تدما واحضا، سواء من ح�ث ارتفاع و العهود ا�ولیة والتقار�ر �ش�ٔهنا تق
ببعض ا�ٓلیات ا�ولیة  التصدیق ٔ�و رفع ومراجعة التحفظات ٔ�و الق�ول

  . امل�ش�ئة من ٔ��ل مراق�ة االتفاق�ات
هذا �ٕالضافة ٕاىل تطور ملحوظ يف تعاون املغرب مع الهیئات أ�ممیة 
امللكفة ��هنوض حبقوق إال�سان، ومع ذ� ی��ظر م�ا مواص� �ود� 
الس�تكامل مسلسل �خنراط والت�ٔثري يف ا�هود العاملي حلقوق إال�سان 

زید من الت�د�ت �ىل املس�توى الوطين، ٕاذا ما توفرت ��مك ٕارادة ورفع امل
الق�ام بذ� ح�ث ٔ�نه ولٔ�سف مرة ٔ�خرى حتیلنا نتاجئ حبث الظرف�ة �ى 

وا�ي ٔ�جنزته املندوبیة السام�ة  2018أ�رس يف الفصل الرابع من س�نة 
�لتخطیط عن تدهور �ول ملس�توى الثقة يف العدید من ا�االت، ح�ث 

ضح ٔ�ن وضعیة حقوق إال�سان ت�سم بتدهور �اد �ىل مس�توى احلق يف یت
  .التعلمي واحلق يف الص�ة اليت تعرف �راجعا ٔ�یضا

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
حصیح ٔ�نه يف �الق�نا مع اد�اءات ا�هتااكت حقوق إال�سان والس�� اليت 

املغرضة ٔ�داة رصدهتا ووثقهتا مجعیات وطنیة ودولیة تبقى إالشا�ة وا��ایة 
لتقویض لك معل �دي لتصحیح �خ�الالت و�رت�ب املسؤولیات وٕاعامل 

  . �ایة القانون
�ا نود م�مك ٔ�جوبة واحضة وم�ارشة لطم�ٔنة الشعب املغريب حول 

  .اد�اءات خرق حقوق إال�سان وحر�ته الفردیة وامجلاعیة
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

رصة ٔ�ن ن�سائل عن �دیة حكوم�مك يف هيمنا يف فریق أ�صا� واملعا
س�ٔ� احلقوق�ة، والس�� ما یتعلق �لرفع من جودة أ�داء امل التعاطي مع 

، 2011املؤسسايت حلقوق إال�سان ببالد� وتفعیل مق�ضیات دس�تور 
  :وبدون لغة خشب تنو�ر الرٔ�ي احلقويق الوطين حول نقطتني ٔ�ساس�ی�ني

إالداریة �لمندوبیة الوزاریة  ٔ�وال، الوضعیة املؤسساتیة والس�یاس�یة
امللكفة حبقوق إال�سان، �اصة �ىل مس�توى اخ�صاصاهتا ودورها يف ظل 

  .اس�مترار وزارة ا�و� امللكفة حبقوق إال�سان
نود ٔ�یضا ٕا�ابة رصحية عن م�ٓل وثیق�ني �ر�جمیتني وٕاسرتاجتیتني شلكتا 
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اد و�ا�رة موضوع حوار وطين �دي ومقاربة �شار�یة �ري مس�بوقة يف إال�د
�لحكومات، ویتعلق أ�مر �ٔ�رضیة املواطنة �لهنوض بثقافة حقوق إال�سان 

  .وخطة العمل الوطنیة يف جمال ا�ميقراطیة وحقوق إال�سان
�نیا، و�القة ��لس الوطين حلقوق إال�سان، ن�ساءل عن ٔ�س�باب 

دة من الت�ٔخر �ري املفهوم يف تنص�ب هیئة املناصفة؟ وما يه التدابري املعمت
جلنة  12ق�لمك �مع املزيانیة الس�نویة، �اصة ؤ�ن ا�لس الوطين یتوفر �ىل 

�ویة، ويه ممارسة فضىل �ىل املس�توى العاملي، فضال عن ثالث �ٓلیات 
  وطنیة �لحامیة؟

  .شكرا

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�یدة املس�شارة احملرتمة

من �الل ذراعها  اللكمة ا�ٓن �لفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة،
  .النقايب، تفضل الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید النعم م�ارة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .�سم هللا الرمحن الرحمي وصىل هللا وسمل �ىل س�ید� محمد و�ىل �ٓ�
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  الس�ید�ن الوز�ر�ن احملرتمني،

  رتمني،الس�یدات والسادة املس�شار�ن احمل
بدایة ال ميكن �لمرء ٔ�ن ینكر التقدم إالجيايب يف جمال حقوق إال�سان، 

س�نة أ��رية، ؤ�ىت ذ� من نضاالت الشعب املغرب ٔ�وال،  �20اصة يف 
ٔ�حزا� ومجعیات ا�متع املدين ونقا�ت وكذ� من ٕارادة ملك�ة صادقة يف 

ٔ�مه ركزية  ٕاعطاء حقوق إال�سان الصدارة �ىل ٔ�ساس ب�ٔن حقوق إال�سان
  .ٔ�ساس�یة يف ٔ�ي �منیة اق�صادیة واج�عیة نتو� مهنا مغرب الغد

وعطفا �ىل ذ�، فٕانه، الس�ید رئ�س احلكومة، ؤ�� �ٓ�ذ ما قلمت يف 
أ��ري، حنن ال نبخس الناس ٔ�ش�یاهئا، ولكن الس�ید رئ�س احلكومة، هناك 

ي ال حق�قة �كوص وبطء يف تطبیق القانون املتعلق حبقوق إال�سان، وا�
یلزم�ا هنا املزید من ال�رشیع يف حقوق إال�سان بل التطبیق السلمي 

  .�ل�رشیعات احلالیة، وس�ٔعطیك م�ال ٔ�و �دة ٔ�م��
  الس�ید رئ�س احلكومة،

حنن نعرف �ىل ٔ�نه التطور احلقويق يف املغرب ٔ�ىت م�ذ حكومة بالفرجي 
ق�ة مدنیة يف ٕاطار قانون احلر�ت العامة، بعد ذ� ت�ٔس�س ٔ�ول مجعیة حقو 

ويه العصبة املغربیة حلقوق إال�سان، مرورا هبیئة إالنصاف واملصاحلة 
، وا�ي مل یعد یتلكم فقط عن فصل السلط، 2011ووصوال ٕاىل دس�تور 

  .بل ٔ�صبحنا منت� دس�تور لصك احلقوق وهذا ٔ�سايس
ٕاال ٔ�نه ال ميكن هاذ إالنتقال احلقويق ٔ�و ا�ميقراطي وا�ي ٕاتفق امجلیع 

ون تنف�ذ حق�قي لتوصیات هیئة إالنصاف واملصاحلة، وهنا ٔ�ف�ح �لیه بد
القوس ٔ�قول لمك، الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، �ىل ٔ�نه ٔ�وال، يف ٕاطار 
�رب الرضر الفردي وا�ي الزال الض�ا� یعانون من �دم �رب هذا الرضر 

  .، الس�ید رئ�س احلكومة2011الفردي يف العدید من ملفاهتم م�ذ 
العدید من توصیات إالدماج �ج�عي لهذه الف�ات  �دم تنف�ذ

  .املترضرة من س�نوات الرصاص
�لثا، وهذه مصیبة �برية يه امللفات اليت طرحت �ارج أ��ل اليت مت 

ملف الس�ید الرئ�س، وا�يل فقط يف املناطق  7000االتفاق �لهيا، ا�يل يه 
صاحلة مع ا�ات ملف، وا�يل تتطلب م�ا كذ� يف ٕاطار امل 2000اجلنوبیة 
ملف راه ساهل ب�ٔن احلكومة د�رها، وساهل عندمك الس�ید  �7000ىل ٔ�ن 
  ..الرئ�س

ال ا�لس الوطين حلقوق إال�سان اكتبمك يف املوضوع واكتب احلكومة 
  .السابقة يف املوضوع، و�ي ما یف�د بذ�

  .�لیين �مكل الس�ید الوز�ر ٕاىل بغیت، وما حتس�بو يل الوقت
  .شكرا

الس�ید رئ�س احلكومة، ميكن �كون قة �راجع يف املك�س�بات هناك حق�
جزء ٔ�سايس مهنا معل حكويم، ولكن جزء ٔ�سايس مهنا هو �دم تنامغ 
الس�یاسات احلكوم�ة يف جمال حقوق إال�سان، ونتلكمو بدایة �ىل احلقوق 

  . الس�یاس�یة واملدنیة
� مجمو�ة من امجلعیات حلد السا�ة، وطنیة ال متت ،احلق يف التنظمي

الوصل، الس�ید رئ�س احلكومة، وهذه مسؤولیتمك، ٔ�نمت مه املرشفني �ىل 
لك دوالیب ا�و�، احلق يف التظاهر و�ح��اج السلمي، حصیح �ىل ٔ�ن 
التعاطي معه ال �رىق، �اصة اجلانب أ�مين ال �رىق ٕاىل مق�ضیات دس�تور 

2011 .  
ج خيرب وحصیح كذ� واح�ا من موقع املسؤولیة عند� ضد ٔ�ي اح��ا

الب�، ولكن اح�ا مع �ح��اج السلمي ا�يل يف احلق�قة الس�ید رئ�س 
املالیني د�ل املغاربة ا�يل  5احلكومة وا�د الرمق ما عطیتوهش، هذیك 

مهنم حتتج �ىل احلقوق �ق�صادیة و�ج�عیة  %95تتخرج حتتج، راه 
�ىل ٔ�مور وا�يل حكوم�مك مل �س�تطع توفريها �لشعب املغريب، ما كتحتجش 

هذه  ،%95س�یاس�یة قلیل، ٔ�نه هذا �انب قطعنا ف�ه جمال ولكن حتتج 
ٕاحصائیات مضبوطة ميكن ٔ�ن� ما عندمكش، الس�ید رئ�س احلكومة، ٔ�ن ما 
هيممك هو المك د�ل املغاربة ا�يل �یخرجو حيتجو ول�س �الش �یحتجو 

  . املغاربة
عه مبنطق قلت ب�ٔن احلق �لتظاهر و�ح��اج السلمي یتعامل م

الرتخ�ص يف �ني ٔ�ن القانون ما �یتلكمش �ىل الرتخ�ص، �یتلكم �ىل 
  . الترصحي �لوقفة فقط، و�یطلبو من الناس الرتخ�ص ظلام

كذ� معطى �ٓخر �دید هو تعاملنا مع املهاجر�ن �اصة أ�فارقة، 
�ال� امل� ٔ�عطى التعل�ت د�لو �ش تمت �سویة الوضعیة القانونیة د�ل 
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د مهنم، �الیا �ر�لون من مدینة طن�ة وتطوان ملناطق ٔ�خرى، الس�ید العدی
رئ�س احلكومة، �ابت عنا س�یاسة حق�ق�ة د�ل احلكومة يف م�دان الهجرة، 

  . �اصة ب�ٔن املغرب ٔ�صبح ب� اس�تق�ال ومل یعد ب� عبور
حریة التعبري، الس�ید رئ�س احلكومة، ٔ�نمت متتلكون مجیع وسائل إال�الم 

ررون خطا��مك من �الل وسائل إال�الم العموم�ة وال متررون العموم�ة ومت
  . خطا�ت ا�ٓخر

كذ� الضغط �ىل الصحف�ني الزالت متارس ضغوطات نفس�یة و�نیة 
  . �ىل مجمو�ة من الصحف�ني، الس�ید رئ�س احلكومة

احلقوق �ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة، الس�ید رئ�س احلكومة، اح�ا 
ابیة خن�ل يف املنتد�ت ا�ولیة، ٔ�� نقولها لمك هذا �ش دا�ل احلركة النق

نتحملو مسؤولی��ا ف�ه، ٕاذا كنا د� مك�س�بات، �اصة ب�ٔن املك�س�بات ا�يل 
كنتلكمو �لهيا، الس�ید رئ�س احلكومة، يه ا�يل ا�ل�ان اجلهویة �رجع لها، 

ر ا�ل�ان اجلهویة حلقوق إال�سان وا�يل يه م�اس�بة �ش �ش�ید �لعمل اجلبا
ا�يل تتقوم به �اصة يف املناطق اجلنوبیة، وا�يل أ�مني العام لٔ�مم املت�دة 
�لكم �ىل دورها احلق�قي يف بث وزرع ثقافة حقوق إال�سان وا�رتام ثقافة 
حقوق إال�سان، وهذا مكسب �بري، الس�ید رئ�س احلكومة، ما �لكمتوش 

اطق اجلنوبیة هو عاب �لینا يف املنیٔ�ن� يف ردمك �ىل ٔ�نه ٕاذا كنا  �لیه
ا�هتااكت حقوق إال�سان من طرف اخلصوم، أ�مني العام لٔ�مم املت�دة 
ا�رتف يف تقر�ر�ن سابقني �ىل دور هذه ا�ل�ان اجلهویة حلقوق إال�سان يف 
املناطق اجلنوبیة من ٔ��ل ا�فاع وحامیة املدافعني عن حقوق إال�سان، 

هذا اجلانب، وهو �م �دا الس�ید رئ�س احلكومة ومل ت�ٔتوا يف جوا�مك �ىل 
  . يف ٕاطار رحب املعركة الكربى د�ل املغرب

احلقوق �ق�صادیة و�ج�عیة، اح�ا �حركة نقابیة خن�ل ح�� یمت 
حول احلریة  87سؤالنا لك س�نة، ملاذا مل تصادق احلكومة �ىل االتفاق�ة رمق 

ملغربیة �ىل النقابیة وحامیة احلق يف التنظمي؟ ملاذا مل تصادق احلكومة ا
حول تنظ�ت الشغی� يف العامل القروي؟ ملاذا مل تصادق  141االتفاق�ة رمق 

؟ ملاذا مل تصادق احلكومة �ىل االتفاق�ة 151احلكومة �ىل االتفاق�ة رمق 
؟ ملاذا مل تصادق احلكومة 183؟ ملاذا مل تصادق احلكومة �ىل االتفاق�ة 168

 40د سا�ات العمل واليت تعد يف املتعلقة بعد 47ٔ��ريا �ىل االتفاق�ة 
  سا�ة؟ 

هنا حنرج الس�ید رئ�س احلكومة، حنرج الس�ید رئ�س احلكومة ح�� 
نت�دث عن احلق يف الشغل، وا�يل طام�ه الكربى �لرمغ من بغینا ند�روه 

الشواهد، واحلكومة �اجزة � �اصة محهناك عطا� تتفاىش وتزتاید یوم�ا 
  .�ىل ٔ�هنا تلقى لها �لول

يف التعلمي، الس�ید رئ�س احلكومة، ودعين ٔ�خ�لف معمك، جربنا  احلق
لك يشء ممكن يف التعلمي، حىت �ا�ة ما صدقت، �ٓخرها قانون إالطار ومل 
یزنل قانون إالطار، ونقول � الس�ید رئ�س احلكومة ٕاذا مل یمت �عتناء 
 �لعنرص ال�رشي يف قطا�ني �مني هو التعلمي والص�ة ما معر هاذ القطا�ني

یعرفو يش �منیة حق�ق�ة و�كون مؤرشات د�هلم ٕاجيابیة، ميكن �زوقو 
احلجرات، ميكن نغريو املناجه سطحیا، ولكن ٕاىل ما مت �ه�م �لعنرص 

  .ال�رشي يف هذا املیدان راه ما ميك�ش حيقق �منیة حق�ق�ة
الرتاجعات لكها يف هذه املیاد�ن �ج�عیة يه ا�يل تت�ٔدي  اده

ج�عي الس�ید رئ�س احلكومة وتت�ٔدي لالح��ا�ات ا�يل لالح�قان �
ٕاىل كنتو قادر�ن ب�ٔنه يف اجلانب �ج�عي تد�رو يش �ا�ة . �لكمتو �لهيا

حق�ق�ة مع املغاربة راه �ادي ینقصو �ح��ا�ات و�ادي ینقص �زاف د�ل 
ٔ�شاكل الرفض الیويم واليت تت�ذ كذ� مطیة من ٔ��داء املغرب ؤ��داء 

ملغرب، و لكن انتوما الس�ید رئ�س احلكومة، ا�يل عن �ري قصد جنا�ات ا
  .تتف�حو لها الفرصة �ىل ٔ�هنا تتلكم

ما اكی�ش تنامغ د�ل الس�یاسات احلكوم�ة يف ا�ال د�ل حقوق 
إال�سان، ٔ��سط دلیل الس�ید رئ�س احلكومة �ىل ٔ��مك الیوم ٔ�نمت رئ�س 

 وطنیة تتعين احلكومة احلكومة ومعمك وز�ر�ن، ب�� حقوق إال�سان مس�ٔ�
لكها، تتعين وز�ر الشغل، تتعين وز�ر الص�ة، تتعين وز�ر التعلمي، تتعين 
مجیع الوزارات، اكن �لهيم الیوم �كونو اكینني هنا وت�سمعو �لمغاربة 

  .وت�سمعو �لصوت د�ل املغاربة
ٔ��ريا اح�ا قلنا �ري شكون ن��عو الس�ید رئ�س احلكومة؟ واش ن��عو 

ا�و� يف حقوق إال�سان ٔ�و ن��عو املندوب الوزاري؟ وعندمه الس�ید وز�ر 
جوج تقار�ر خمتلفني تقر�ر د�ل املندوب الوزاري حول ٔ��داث احلس�مية 
وقال ب�ٔن وز�ر ا�و� يف حقوق إال�سان امسح يل اطلع �لیه وبعد ٔ�س�بوع 
يف �طالع، وتقر�ر �ٓخر �لس�ید وز�ر ا�و� يف حقوق إال�سان یتلكم عن 

إال�سان وعن ٔ�ش�یاء ٔ�خرى مل یتطرق لها التقر�ر ا�ٓخر، شكون ا�يل  حقوق
  ن��عو؟ شكون هو ا�اطب الرمسي عند� اح�ا ٔ�وال؟

�نیا، الس�ید وز�رمك يف ا�و� يف حقوق إال�سان �لكم �ىل ٔ�ن املغرب 
ال یع�ش ج�ة حقوق�ة وال یع�ش حجمي، حنن يف مزن� بني املزنلتني، ٔ�ن 

و حجمي، والثواب ٕاما ج�ة ٔ�و حجمي، حنن يف مزن� بني ا�نیا ٕاما ج�ة �ٔ 
  املزنلتني، هل هناك من خمرج حق�قي لٔ�زمات اليت نعا�هيا �الیا؟

  .  شكرا لمك

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  .فریق العدا� والتمنیة، تفضل اليس احللوطي

  :املس�شار الس�ید عبد إالاله احللوطي
  .ن الرحمي�سم هللا الرمح

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید رئ�س احلكومة،

  السادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
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�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق العدا� والتمنیة ومضنه �حتاد 
الوطين �لشغل �ملغرب يف هذه اجللسة الشهریة ملناقشة موضوع الس�یاسة 

 ا�هنوض بواقع حقوق إال�سان ببالد�، العامة �لحكومة من ٔ��ل مواص�
ويه م�اس�بة �لت�ٔ�ید ب�ٔن التق�مي املوضوعي الالزم لواقع حقوق إال�سان ی��غي 

مكته بالد� من مك�س�بات من الناح�ة ا�س�توریة أ�ن یمت �ىل ضوء ما ر 
وال�رشیعیة واملؤسساتیة، و�ىل ضوء الزتامات املغرب ا�ولیة وتعهداته يف 

  .وق إال�سانجمال ا�رتام حق
ويف هذا الس�یاق، نؤكد ب�ٔن بالد� مرت �لعدید من احملطات اليت 
تؤرخ لتطور واقع حقوق إال�سان ح�ث �س�ل حلظات �رخيیة معربة، البد 
من ٕا�ادة اس�تحضارها ليك �رصد مؤرشات التطور ٔ�و الرتاجع بطریقة 

  .موضوعیة
�هتااكت لقد اكنت حلظة إالنصاف واملصاحلة والكشف عن حق�قة �

اليت �اشها املغرب �رب املنجز الوطين، املمتثل يف التقر�ر اخلتايم لهی�ٔة 
إالنصاف واملصاحلة وما تضمنه من توصیات حلظة �لقطع مع مايض 
��هتااكت أ�لمي، ووضع املغرب �ىل سكة إالصال�ات املؤسساتیة 

  .الرضوریة لضامن �دم �كرار ما حصل
حلظة  2011يب �ىل دس�تور یولیوز كام اكنت حلظة �س�تف�اء الشع

�رخيیة لت�دید التعاقد بني ا�متع وا�و� �ىل ٔ�رضیة م�ثاق احلقوق 
واحلر�ت، ا�ي اش�متل �ىل العدید من املق�ضیات الهامة الواردة يف 
ا�س�تور، �ٕالضافة ٕاىل العدید من القوانني التنظميیة والقوانني العادیة، اليت 

قوق واحلر�ت أ�ساس�یة، �ٕالضافة ٕاىل دسرتة تضمنت ت�ٔصیال م�نیا �لح
املؤسسات الوطنیة حلقوق إال�سان والعدید من الهیئات �س�شاریة يف 
جمال الش�باب واملرٔ�ة وأ�رسة والطفو�، كام م�لت حلظة إال�الن عن اع�د 
اخلطة الوطنیة ��ميقراطیة وحقوق إال�سان تعبريا قو� عن تعاقد وطين 

س�تق�ل وفق الزتامات واحضة، تتعلق �اكفة الفا�لني من �دید، یؤسس �لم 
حكومة و�رملان وسلطة قضائیة وجام�ات �رابیة وجممتع مدين ومؤسسات 

  .ٕا�الم�ة
وذ� يف ٕاطار خمطط تنف�ذي واحض، ميكن اعتباره مبثابة الرتمجة 
الرب�جمیة والعملیة �لحقوق واحلر�ت، اليت �اء هبا ا�س�تور اجلدید 

  .فعيل ملا تبقى من توصیات هیئة إالنصاف واملصاحلةوالتزنیل ال
وبطبیعة احلال فٕان التطور املرصود يف جمال تعز�ز احلقوق واحلر�ت ال 
ی��غي ٔ�ن حيجب عنا �ددا من �خ�الالت وامللفات، اليت �شلك، مع 
أ�سف الشدید، نقطا سوداء مشوشة �ىل التطور إالجيايب �لمسار احلقويق 

صورته احلقوق�ة �ارج�ا، ومهنا سعي بعض اجلهات ل�س�ري ببالد�، ومتس ب
القضاء يف ٕاطار �سویة احلسا�ت الس�یاس�یة، ونعترب ٔ�ن قضیة أ�خ عبد 
العيل �ايم ا��ن عضو فریق�ا يف ا�لس، مظهرا �لیا من مظاهر هذا 
ال�س�ري، يف ٕاطار ملف مشمول �س�بق�ة البت، یعود لربع قرن من الزمن، 

باب �ىل مرصاعیه �هتدید اس�تقرار أ�حاكم القضائیة واملس وهو ما یف�ح ال 

  .�ٔ�من القضايئ ببالد�
كذ� املقاربة اليت مت وفقها التعامل مع ٔ��داث احلس�مية، واليت ٔ�دت 
. الحقا ٕاىل �ك�یفات قضائیة، وصلت �د املتابعة �هتمة املس ب�ٔمن ا�و�

يف البدایة اكنت ذات ويف الوقت ا�ي یعمل امجلیع ٔ�ن املطالب املرفو�ة 
طبیعة اق�صادیة واج�عیة حمضة، ت��ه لالخ�الالت اليت عرفهتا مجمو�ة من 
املشاریع اليت مت ٕاطالقها لتمنیة املنطقة، وهو ما وقفت �لیه التقار�ر املنجزة 
من طرف �دد من املؤسسات بطلب من �ال� امل�، ٔ�عق�هتا قرارات 

خطاء والت�اوزات م�واص� يف هذا عقابیة، ولٔ�سف الشدید، الزالت ا�ٔ 
امللف، اكن �ٓخرها ما ٔ�كده ا�لس الوطين يف �مته أ��رية من اف�قار 

  .ظروف �عتقال �لرشوط ا�نیا املتعارف �لهيا
ويف هذا إالطار، فٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة نطالب بف�ح حتق�ق 

التحق�ق مداه، حول مزامع التعذیب اليت رصح هبا املعتقلون، ؤ�ن یبلغ 
�ٓملني يف نفس الوقت ٔ�ن یت�ىل امجلیع �حلمكة الالزمة، ونقول امجلیع، �لیه 
ٔ�ن یت�ىل �حلمكة الالزمة من ٔ��ل توفري رشوط �ل شامل لهذا امللف، 
كام �ش�ید �لعفو ا�ي ٔ�صدره صاحب اجلال� �ىل �دد من املعتقلني 

ورة بناءة وٕاشارة يف احملكومني يف ملف احلس�مية وملف جرادة، ونعتربه خط
  .اجتاه �نفراج امل�شود

وكام نتوقف من �ة ٔ�خرى عند اس�هتداف الص�افة الصفراء وبعض 
املواقع إاللكرتونیة، اليت ال ختفى ارتباطاهتا لعدد من الشخصیات املعروفة 
مبواقفها اجلریئة ودفاعها عن حقوق إال�سان، واليت �ام اكن اخ�الف�ا معها ال 

ٔ�ن نعرب عن رفضنا الس�هتدافها من �الل �فرتاء �لهيا وال�شو�ش ميك�نا ٕاال 
  . والن�ش يف ح�اهتا اخلاصة وتنظمي محالت ممهن�ة لٕالساءة ٕا�هيا

و�س�تغل هذه املناس�بة لنعرب عن تقد�ر� الك�ري �لعفو ا�ي ٔ�صدره 
�ال� امل� يف حق الصحف�ة هاجر الر�سوين ومن معها، وا�ي شلك 

خطاء اليت من ش�ٔن ال�دي فهيا و�كرارها من ٔ�م�الها ٔ�ن منوذ�ا واحضا ل�ٔ 
 ،ال قدر هللا ،یف�ح ا�ال ٔ�مام ج�ل �دید من ��هتااكت اليت لن ختتلف
  . يف نتاجئها عن ��هتااكت اليت اعترب� ٔ�ن املغرب قد قطع معها

كام نعرب عن قلق�ا من إالعفاءات اليت طالت مجمو�ة من املوظفني 
من ذوي ان�ءات معینة من م�اصب املسؤولیة وإالقصاء من واملس�ت�دمني 

الوظیفة العموم�ة بدون س�ند قانوين وهو ٔ�مر ال �س�ساغ يف ظل دس�تور 
2011.  

كام نعترب رفض إالدارة م�ح الوصوالت املؤق�ة وا�هنائیة لعدد من 
 60امجلعیات والهی�ٓت والنقا�ت كام قال الس�ید رئ�س احلكومة فعال ٔ�نه بعد 

تصبح يف وضعیة قانونیة، ولكن ٕاذا مش�يت �ري �لبنك من ٔ��ل تف�ح  س�نة
حساب بنيك �مس الهیئة یطلب م�ك ٔ�ن ت�ٔيت بوصل ٔ�وال، �ٔ�حرى ٔ�ن 

ٔ�ن حتصل بعض احلقوق، وهذا الوضع �لرمغ من  تنظم �شاطا ٔ�و حمارضة
ا�رتام املساطر القانونیة املطلوبة نعتربه مسا رصحيا حبریة ت�ٔس�س امجلعیات 
اليت ال ختفى ٔ�دوارها يف إالسهام يف ت�ٔطري املواطنني والش�باب وحتصیهنم 
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من �حنراف واملغاالة والتطرف وضامن اخنراطهم إالجيايب يف بناء واس�تقرار 
  .طنالو 

ٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة نؤكد ٔ�ن ٕا�رتنا الرصحية لهذه أ�خطاء 
والت�اوزات اليت وقعت يف �دد من امللفات الزالت معدودة �ىل رؤوس 
أ�صابع، ی��ع ذ� من حرصنا �ىل ٔ�مهیة توفري رشوط �س�تدراك امجلاعي 

اليت الزالت من ٔ��ل تعدیل وتقومي زاویة �حنراف احلاصل يف هذا ا�ال و 
  . يف تقد�ر� حمدودة حلد ا�ٓن

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، 
ٕاننا مدعوون مجیعا ٕاىل �ن��اه ٕاىل التحوالت �ج�عیة والثقاف�ة 
والرمقیة وطبیعة النقاشات اليت تعرفها بالد� �ىل مس�توى ش�باكت 

�رية لقا�دة التواصل �ج�عي، وٕاىل رضورة القراءة املمتعنة لالنتظارات الك 
واسعة من الشعب املغريب، وال س�� ف�ة الش�باب، خصوصا ف� یتعلق 
�حلقوق �ق�صادیة و�ج�عیة، مما �س�تدعي یقظة جامعیة �روح وطنیة 
�الیة، �س�شعر القلق الشعيب املزتاید وتعمل �ىل ٕا�ادة الثقة �لمواطن يف 

ا�متثیل الس�یايس نفسه ٔ�وال ويف مؤسسات ا�و� ويف هیئات الوساطة و 
والنقايب و�ريها، واملغاربة الس�ید رئ�س احلكومة ل�سوا ٔ�بدا يف �ا�ة ملن 
�ر�هيم بلغة ا�هتدید والوعید والعودة لزمن اخلوف ا�ي خرجوا م�ه و�ر�وه 
وراء ظهورمه شعبا ووطنا ودو�، ؤ�قاموا �� مؤسسات واعمتدوا 

، بل يف �ا�ة ملن �رشیعات ودس�تورا، مسي بدس�تور احلقوق واحلر�ت
یقول � اف�خروا بب�مك ووطنمك ومؤسسا�مك الساهرة و�دها دون �ريها 

  .�ىل تطبیق القانون
وحنن نعتقد ب�ٔن بالد� تتوفر �ىل اكفة املقومات اليت جتعلها يف مقدمة 
ا�ول العربیة وإالسالم�ة القادرة �ىل ٕاجناز حتول دميقراطي حق�قي و�ىل 

  .جیب �لتطلعات اكفة الف�ات الشعبیةٕابداع منوذج �منوي �س�ت 
  .وشكرا لمك

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا اليس احللوطي، شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  . اللكمة �لفریق احلريك

  :م�ارك الس�باعياملس�شار الس�ید 
�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني و�ىل �ٓ� 

  .وصب�ه ٔ�مجعني
  رتم، الس�ید الرئ�س احمل

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، 
  السادة الوزراء، 

 الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، 
تفا�ال مع جوا�مك القمي، ال �سعنا يف الفریق احلريك يف هذه ا�لحظة 
التارخيیة املزتام�ة مع الیوم العاملي حلقوق إال�سان، ٕاال ٔ�ن نعرب عن ا�زتاز� 

لك�ة حكمية من �راكامت نوعیة يف جمال حتصني مبا حققه بالد� بق�ادة م 
حقوق إال�سان �رب تدابري م�نو�ة، مشلت خمتلف ا�االت بعنوان عریض 
هو خ�ار املصاحلات، مصاحلة مع املايض �رب هیئة إالنصاف واملصاحلة 
ومصاحلة املغاربة مع �رخيهم وهو�هتم أ�صی� بعمقها أ�مازیغي ؤ�بعادها 

اج�عیة وجمالیة �رب خطوات ٕاسرتاتیجیة عنواهنا اجلهویة املتنو�ة ومصاحلة 
املتقدمة واملبادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة و�رب الرضر امجلاعي وخ�ار حمو 
الفوارق �ج�عیة وا�الیة، لك ذ� بت�ٔطري قانوين و�رشیعي م�قدم و�رؤیة 

بدس�تور ٕاسرتاتیجیة �القة جلال� امل� محمد السادس نرصه هللا، توجت 
ممتزي وم�قدم، رمس معامل املغرب احلقويق، وجعل حقوق إال�سان مبختلف 

  . ٔ�ج�الها يف صلب فلسف�ه وتو�اته
و�لك موضوعیة فللك مسار ٔ�عطاب وا�هتااكت، ومع ذ� فاالس�ت��اء 
ال یلغي القا�دة، والقا�دة الیوم الس�ید رئ�س احلكومة تتطلب س�یاسة 

تطور املك�س�بات وتوفر ا�ٓلیة �لتزنیل معوم�ة م�سجمة م�اكم�، حتصن و 
  .الفعيل �لخیارات إالسرتاتیجیة ذات البعد احلقويق

ويف هذا الس�یاق، ومقارب��ا احلقوق�ة كفریق حريك يه �رس�یخ ملسار� 
احلقويق والس�یايس املمتد م�ذ جفر �س�تقالل كقلعة حر�یة سامهت يف 

س�بق �رخيي  ٕاقرار احلر�ت العامة واحلقوق الس�یاس�یة ؤ�سست يف
لٔ�ج�ال اجلدیدة يف حقوق إال�سان من ق�یل احلقوق �ق�صادیة 
و�ج�عیة واحلقوق ا�لغویة والثقاف�ة، يف وقت اخ�ارت ف�ه �يق التیارات 
مفهوم حقوق إال�سان يف بعدها الس�یاسوي الضیق، وجعلهتا شام�ة 

  .ٔ�هداف �ري معلنة، لكهنا مكشوفة
سسات یظل ٔ�قوى من لك هذه احلسا�ت و�لرمغ من ذ� مفغرب املؤ 

  الضیقة، �اصة يف ٕاطار مغرب یعرف من ٔ��ن ٔ�ىت وٕاىل ٔ��ن �سري؟
  الس�ید رئ�س احلكومة،

بوضوح�ا الس�یايس املعهود وخ�ار� ا�امئ ا�ي جيعل الوطن ق�ل 
احلزب واملواقف ق�ل املواقع، ف�حن س�نظل �عهد� دامئا ن��رص حلقوق 

قرونة حبقوق ا�متع وفوقهام ودوما ؤ�بدا حقوق إال�سان وحر�ت الفرد امل
الوطن املب��ة �ىل تالزم حق املواطنة بواجب الوطنیة و�رابط احلق 
�لواجب وال��ز بني احلریة والفوىض، و�ىل هذا أ�ساس ف�طلعنا الس�ید 
رئ�س احلكومة ٕاىل س�یاسات معوم�ة مس�� يف �رشیعات قاب� �لتطبیق 

�لتزنیل، تعزز حقوق إال�سان وتفعل حمور احلقوق ومؤطرة ٕ�رادة فعلیة 
  .واحلر�ت الواردة يف ا�س�تور

مؤرش يف القانون املايل ويف هذا الس�یاق �س�ل �س�تغراب غیاب ٔ�ي 
عرب عن ٕارادة حق�ق�ة �ىل التفعیل التدرجيي �لقوانني التنظميیة یاحلايل، 

املغربیة املو�دة لٔ�مازیغیة مكد�ل ٕالنصاف هذا املكون أ�سايس يف الهویة 
يف تنوعها، ٕاىل �انب رضورة بلورة س�یاسة معوم�ة ٔ�جرٔ�ة احلقوق ا�لغویة 

  .والثقاف�ة والبی��ة
وبنفس الس�یاق، �س�ل تطلعنا الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، ٕاىل 
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تدابري معلیة لتعز�ز احلقوق �ق�صادیة و�ج�عیة �ساكنة البوادي 
�ركزي �س��رات العموم�ة واخلاصة يف  واجلبال والوا�ات يف ظل مواص�

�ات بعیهنا، دون ٔ�ن نبخس طبعا ا�هودات املبذو� لفائدة هذا ا�ال 
احلیوي واليت تظل حمدودة يف ظل احلق املرشوع يف العدا� ا�الیة 
و�ج�عیة �عنوان ٔ�سايس من عناو�ن حقوق إال�سان بل احلقويق 

  .لٕال�سانیة
الس�ید رئ�س احلكومة، ٕاىل ٕادماج مادة حقوق  تطلعنا �بري كذ�،

إال�سان مبختلف ٔ�ج�الها يف التعلمي وإال�الم ويف �رامج التخطیط التمنوي 
وإالرشاك الفعيل �لمجمتع املدين اجلاد يف التحس�س �لتعریف �رصید بالد� 
احلقويق املمتزي �و� ودولیا يف خمتلف احملافل القاریة وا�ولیة، يف موا�ة 

عارك املصطنعة ضد مغرب حقوق ٔ�كرب ؤ�قوى من دون تلقي دروس من امل
قوى �س��داد وسامرسة حقوق إال�سان وخصوم املغرب يف و�دته 

  .الوطنیة والرتابیة املرشو�ة
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
مسك اخلتام، ويف ظل وضوح�ا الس�یايس دامئا ويف ص� حبقوق الفرد 

ف�ٔمام�ا يف املؤسسة ال�رشیعیة معركة ل�ست �لسه�، وتتعلق وا�متع، 
بتعدیل القانون اجلنايئ، ويه م�اس�بة س�نكشف من �اللها �ىل مواقف�ا 
�لك وضوح وموضوعیة، بعد حوار معويم ٔ�طلق�اه �حزب، و�متىن صادقني 
ٔ�ن ال نصطدم مرة ٔ�خرى يف ازدواج�ة املواقف واملواقف امللونة اليت �س�مثر 

ضبابیة والغموض وغیاب الش�ا�ة الفكریة والس�یاس�یة املب��ة �ىل يف ال 
فصل اخلیط أ�بیض من أ�سود، ويه ممارسة ال تعمل ٕاال �ىل تعمیق �دم 

املؤسسات ويف �كر�س بؤس الس�یاسة، ولنا مجیعا ف� وقع املواطن يف ثقة 
، �ربة، وطبعا العربة 2020حلظة التصویت �ىل مرشوع قانون املالیة 

  .تقني�لم 
  .شكرا لمك

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  .اللكمة ا�ٓن �لفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي

  :یتعالااملس�شارة الس�یدة �ا�شة 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید رئ�س احلكومة،
  راء،الس�یدات والسادة الوز

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
سعیدة ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي، 

مب�لس املس�شار�ن، يف م�اقشة هذا السؤال، ا�ي نعتربه دا�ل هذه الق�ة 
 10اح�فاال �لس�نا املوقر �لیوم العاملي حلقوق إال�سان، ا�ي یصادف 

  .دج�رب من لك س�نة
كدس�تور �دید، �رس احلقوق  2011اعمتد املغرب دس�تور فقد 

واحلر�ت واملساواة واملناصفة وعزز حقوق إال�سان وفق املق�ضیات 
  .مادة 57ا�س�توریة اليت �رتبط �حلقوق أ�ساس�یة واحلر�ت ٔ�كرث من 

وق�ل ذ� �رس املغرب م�ادئ دو� احلق والقانون من �الل ٕارساء 
تتصدر ال�ذج املامث� �ىل الصعید العريب ٔ�سس وقرارات جعلت بالد� 

وإالفریقي، ومت اختاذ قرارات �رخيیة م�ل ٕا�داث هیئة إالنصاف واملصاحلة، 
  .ويه جتربة فریدة، انفرد هبا املغرب يف حمیطه العريب وإالفریقي

ويف مسار �لث، ٔ��د املغرب الس�یاسات العموم�ة يف جمال حقوق 
�ويل، وحنن يف املغرب نع�ش نقاشا وطنیا إال�سان مالءمة مع القانون ا

حق�ق�ا �شارك ف�ه املنظامت وامجلعیات احلقوق�ة وامجلعیات املدنیة، هذا 
النقاش ا�ي یعمق التواصل بني لك ٔ�طیاف ا�متع املغريب حول ٔ�مه القضا� 
وإالشاكلیات املرتبطة بعقوبة إال�دام واحلر�ت الفردیة وإال�اض، وهو ما 

الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي انف�ا�ا ��و� �ىل  نعتربه يف
خمتلف ا�ٓراء، ونعتربه ٔ�یضا ظاهرة حصیة تعرب عن ا�شغاالت إال�سان 

  .املغريب حلقوقه وحر�ته وتفا�� مع حمیطه ا�ويل والعاملي وإال�ساين
لكن هناك حتد�ت ورها�ت الزلنا مجیعا مطالبني �رفعها ٔ��ل بناء 

ل، ؤ�قول مجیعا ٔ�حزا� و�رملان وحكومة وجممتع مدين وا�متع �لك، املس�تق�
ذ� ٔ�ن هناك م�غريات وتطورات قد �كفهيا �جهتاد ال�رشیعي والقانوين، 
لكن هناك م�غريات حتتاج ٕاىل تغیري العقلیات وتطو�ر ا�متع، ٕاذ هناك 

یة حقوق جيب ا�هنوض هبا �اصة املرتبطة �حلقوق الثقاف�ة و�ج�ع 
والبی��ة، ويه حقوق مرتبطة �لتمنیة املس�تدامة واملساواة �ق�صادیة 

  .والعدا� ا�الیة
وحنن يف فریق�ا مؤم�ون ٔ�ن الرتبیة والتكو�ن لكمة ٔ�ساس�یة وٕاسرتاتیجیة 
لتكر�س ثقافة حقوق إال�سان و�رشها بني لك ٔ�طیاف ا�متع املغريب، وال 

ما مصري : د الرئ�س هبذه املناس�بةس�� أ�ج�ال القادمة، و�ساؤلنا الس�ی
ا�لجنة الوطنیة �لمواطنة وحقوق إال�سان اليت اكنت بدٔ�ت �ش�تغال 
لتحضري �رامج الرتبیة وٕاد�ال حقوق إال�سان يف املقررات ا�راس�یة 
الوطنیة؟ ف�دون الرتبیة والتكو�ن ال ميكن �رش ثقافة حقوق إال�سان وال 

  .س الثقاف�ةميكن تغیري العقلیات وٕازا�ة الهواج
ٔ�رید ق�ل خ�ام هذه املدا�� ٔ�ن ٔ�ثري بعض القضا� اليت �شلك 
ا�شغاالت حق�ق�ة بعیدا عن املتاجرة حبقوق إال�سان ٔ�و املزایدة هبا، سواء 

  .لتحق�ق رحب س�یايس ٔ�و تفریغ ٔ�حقاد ال مربر لها
ٔ�وال، ظاهرة اعتقال ذوي إال�اقات العقلیة ٔ�و ا�تلني عقلیا مبناس�بة 

م ٔ�فعال ٕاجرام�ة وضعیهتم العقلیة والصحیة تق�يض ٕا�ا�هتم �ىل ار�اكهب
  .املس�شف�ات عوض السجون
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�نیا، ظاهرة ال�سول �ٔ�طفال م��رشة �لشوارع العموم�ة �ملغرب ٔ�و 
تعنیفهم لفظیا وجسد� من ق�ل ذوهيم، هل من رؤیة �لحكومة ملوا�ة هذه 

یة هلم من العنف الظاهرة وح�ازة هؤالء أ�طفال واح�ضاهنم حام
  و�س�تغالل �لك أ�شاكل؟

�لثا، ظاهرة اس�تغالل أ�طفال وإال�ث وا��ور �ىل �د سواء يف 
السخرة ٔ�ي �دمة البیوت، ال زالت هناك صعو�ت �برية محلایة ٔ�طفالنا من 
�س�تغالل، بل حىت �ادمات البیوت الیوم یعانون صعو�ت مسطریة يف 

  .ٕاثبات �القة الشغل
اهرة العنف الس�ید الرئ�س ظاهرة بدٔ�ت تت�ذ نو�ا من الت�ذر رابعا، ظ

دا�ل ٔ�وساط ا�متع املغريب، سواء ضد الر�ال ٔ�و أ�طفال ٔ�و ال�ساء 
�لشارع العام واملدرسة وحىت التظاهرات الر�ضیة، ذ� راجع �ٔ�ساس 
ٕاىل س�یادة مجمو�ة من املفاهمي اخلاطئة، لكن س�ٔخص �ملناس�بة هاذ النقاش 

العنف ضد ال�ساء، حفسب املندوبیة السام�ة �لتخطیط تعرضت ما �ىل 
، ال س�� 2019مالیني امرٔ�ة �لعنف �لك ٔ�نوا�ه �الل س�نة  �7زید �ىل 

  .وحنن نع�ش �ٓخر ٔ��م امحل� ا�ولیة ملناهضة العنف ضد املرٔ�ة
هل �لحكومة فهم دق�ق لس�یادة ثقافة : �ساؤلنا الس�ید رئ�س احلكومة

  واسعة من ا�متع املغريب؟ العنف �ى رشاحئ
  .وشكرا

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  .اللكمة ا�ٓن �مو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل

  :املس�شار الس�ید م�ارك الصادي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  السادة الوزراء،

  مني،الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرت 
ٔ��رشف �مس مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة 
يف موضوع الس�یاسة العامة �لحكومة يف جمال حقوق إال�سان، وقد ا�رت� 

لٕال�الن العاملي حلقوق  71هذا املوضوع يف س�یاق ختلید العامل ���رى 
�لوقوف دج�رب من لك س�نة، ويه م�اس�بة  10إال�سان ا�ي یصادف یوم 

�ىل واقع حقوق إال�سان ببالد� فهذا الواقع ا�ي حقق�ا طبعا بعض 
الرتاكامت إالجيابیة لكن �س�ل بعض الرتاجع عن بعض املك�س�بات اليت 

  .حقق�اها بنضال خمتلف الرشاحئ �ج�عیة والس�یاس�یة
والك�ف�ة ٕان واقع حقوق إال�سان ببالد� حيیلنا طبعا �ىل حراك الریف 

لت هبا احلكومة �لرد �ىل املطالب �ج�عیة اليت ٔ�خرجت ساكن اليت تعام
احلس�مية لالح��اج وتعاملمت معها �لقمع و�عتقال وحمامكة املتظاهر�ن 

  .سلمیا، جفاءت أ�حاكم �د قاس�یة
ويف هذا الصدد �س�ل ٕ�جياب املبادرة امللك�ة �لعفو عن �دد من 

حلراكت �ح��اج�ة السلمیة ومعتلقي املعتقلني ممتنیني احلریة مجلیع معتقيل ا
الرٔ�ي، وندعو احلكومة ؤ��لب�هتا الربملانیة ٕاىل ال�رسیع �ملصادقة �ىل مقرتح 
قانون �لعفو العام ا�ي تقدم به �ئيب ف�درالیة ال�سار مب�لس النواب، 
لنعمل مجیعا �ىل الطي ا�هنايئ لهاته الصف�ة أ��مية واملس��ة لبالد� حقوق�ا، 

نقطع الطریق �ىل لك املرتبصني ا��ن ی�هتزون الفرص لٕالساءة وليك 
  .لوطننا

ونذ�رمك الس�ید رئ�س احلكومة، �یف تعاملمت ٔ�و تعاملت حكوم�مك مع 
ساكنة مدینة جرادة وساكن مدینة زا�ورة ا��ن طالبوا حبقهم الطبیعي يف 

  .املاء ا�ي یعين احلیاة
لثقاف�ة اليت تندرج مضن وخبصوص احلقوق �ق�صادیة و�ج�عیة وا

حقوق إال�سان واليت تعاجل أ�وضاع �ج�عیة و�ق�صادیة أ�ساس�یة 
الرضوریة �لع�ش �كرامة وحبریة، واملتعلقة �لتعلمي والص�ة والعمل والضامن 

  .�ج�عي والغذاء واملاء والسكن والب��ة الصحیة والثقاف�ة
�ٔخرة اليت حتتلها بالد� �ىل ف�ال�س�بة �لتعلمي اللك یعرف املراتب املت

املس�توى ا�ويل، ٔ�و حىت مقارنة ببعض دول اجلوار �س�ب فشل ٔ�و ٕافشال 
�ل إالصال�ات اليت عرفهتا املنظومة  -املصطلح احلق�قي هو ٕافشال  -

�س�ب �خ�یارات �نفرادیة واليت ختضع ٕالمالءات املؤسسات املالیة 
رامكة اخلصاص يف ٔ��داد �ساء املاحنة، ومعلت احلكومات السابقة �ىل م

ور�ال التعلمي �شلك ممهنج �رب تقلیص �دد املناصب املالیة اخلاصة �لقطاع 
و�دم تعویض احملالني �ىل التقا�د وٕالغاء التكو�ن وفصل التكو�ن عن 
التوظیف لی�س�ىن حلكوم�مك ٕاد�ال الهشاشة لقطاع الرتبیة والتكو�ن �رب 

يه ٕاشارة قویة ٕاىل تو�ه ا�و� لرفع التوظیف �لتعاقد وبدون �كو�ن، و
یدها عن التعلمي وكذ� �ل�س�بة �لص�ة يف ٕاطار خوصصته ٔ�و متر�ره 

  .�لقطاع اخلاص
وهو نفس أ�مر �ل�س�بة لقطاع الص�ة ا�ي یعاين من خصاص �ول 
يف أ�طر الطبیة �س�ب ضعف �دد خرجيي لكیات الطب، واليت ٔ�رید لها 

لف�ح ا�ال ٔ�مام لكیات الطب اخلاص ٔ�ن �كون ذات اس�تقطاب حمدود 
وتؤكد احلكومة هباتني إالجراء�ن ٔ�هنا هتمت �رٔ�س املال، عوض �ه�م 
�ٕال�سان، �ٕالضافة ٕاىل �ردي أ�وضاع �ج�عیة واملهنیة لٔ�طباء العاملني 

  .�لقطاع العام
ٔ�ما �ل�س�بة �لشغل، فٕان تو�ه احلكومة خلدمة الرٔ�س املال عوض 

دامئا �ٕال�سان اكخلضوع لتوجهيات املؤسسات املالیة وحتت  ،طبعا ،�ه�م
ذریعة �لب �س��ر اخلار�، معلت احلكومة �ىل ٕاد�ال الهشاشة يف 
�امل الشغل، ؤ�مهلت واجهبا يف ا�رتام مق�ضیات ال�رشیع �ج�عي، وٕازاء 

د �ح�قان �ج�عي وتنايم املطالب �ج�عیة اخ�ارت احلكومة ٕاع�
. املقاربة أ�م�یة، مما یؤرش �ىل �راجع املك�س�بات اليت حتققت يف بالد�
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  ..وهناك العدید من

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم، ا�هت�ى الوقت القانوين من فض�

اس�تمكلنا الحئة التعق�بات، ا�ٓن س�س�متع لرئ�س احلكومة يف ٕاطار الرد 
  .�ىل التعق�بات

  :كومةالس�ید رئ�س احل
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

شكرا جزیال أ�خوات وإالخوان ا��ن ٔ�بدوا مالحظاهتم وتعق�باهتم 
ؤ�بدوا �دد من إالشارات، وبطبیعة احلال �ادي نعاود نقول �ين نفس 
ال�م ا�ي قلناه مرارا مع أ�سف الشدید، راه ��ن عندما نت�دث الیوم 

، مفا ميك�ش هنرضو �ىل التعلمي عن خصاص، ��ن م�ني ٕامىت �ا اخلصاص
الیوم بال ما هنرضو ٕاىل عند� الهدر املدريس الیوم وعند� �س�بة ٔ�م�ة 
وعند� �س�بة هدر مدريس، م�ني امىت بدا هذا الهدر املدرس؟ واش 
بداتو �ري هاذ احلكومة؟ �اء وبدا التعلمي، بدیناه �ري اح�ا؟ هاذ أ�حزاب 

ويف احلكومات السابقة ما عندمه حىت يش  لكها ا�يل دازت يف وزارة التعلمي
�اد اهنار هذاك التعلمي مرة  2017مسؤولیة؟ حىت ج�ت ٔ�� يف ٔ��ریل 

  .وا�دة حىت �لتحت، �اد بدیت تنعاجل ف�ه، مز�ن
ٕاذا اتفق�ا �ىل هاذ املقاربة مز�ن هاذیك املالحظات لكها مز�نة، ٕاىل 

حظة حصی�ة هذا دلیل ما كتفقش ذیك املالحظة، ٕاىل ما اكن�ش هاذ املال
�ىل ٔ�نه هذه اخ�الالت ال جتد �ذورها يف املايض، ولو اكن ا��ن ٔ�مضوا 

س�نة اكنوا قادر�ن  14س�نة ٔ�و  17س�نة ٔ�و  18س�نة ٔ�و  20يف احلكومة 
یعاجلو هاذ اليش، �ادي نوصلو اح�ا غنلقاو العدا� ا�الیة اكم�، ٔ�ن مجیع 

  .ا�واو�ر مشاو هلم الطرقان
لیوم عند� خصاص يف التفاو�ت ا�الیة دلیل �ىل ٔ�نه اكنوا ومبا ٔ�ن ا

احلكومات السابقة مل �س�تطع معاجلة هذا اخلصاص، �ش هنرض بطریقة 
موضوعیة، ٔ�ما ٕاىل بغیت هنرض بطریقة یعين د�ل املناكفة �ادي نقول 

  .عبارات ٔ�خرى، ٕاذن هاذي النقطة أ�وىل
إالنصاف واملصاحلة، بطبیعة النقطة الثانیة، �ل�س�بة لتنف�ذ توصیات 

احلال بعض العبارات التب��س�یة ا�يل مسعناها، ٔ�� ما �اد�ش �رد �لهيا، ٔ�نه 
. شوف امسحوا لیا، وا�د أ�مر ٕاجيايب ٕاىل ج�نا نقلبو لیه �ىل وا�د النقطة

ٔ�� ما �هنرضش �لیك ٔ�نت، راه �هنرض �ىل العموم، انتوما عزاز �لیا هذاك 
  .�س�مترار اليش �الش ت�شوف ف�مك

جيب ٔ�ن نت�ىل خبطاب الش�ا�ة، خطاب الش�ا�ة هو خطاب 
املسؤولیة، ؤ�� قلت لمك اك�ن اخ�الالت واك�ن جتاوزات، ولكن اك�ن 
ٕاجنازات �برية وخضمة، قامت هبا احلكومات السابقة وقامت هبا هذه 
احلكومة، ��رتاف وطين ودويل، ولكن النقص ا�يل اك�ن ٔ�ح�ا نغريوه، 

لمك ب�ٔن احلكومة �متزي بطابع إالنصاف، ملا ٔ��دت وزارة ا�و�  و�ش نقول

، 2011امللكفة حبقوق إال�سان هاذ املنجز د�ل حقوق إال�سان �ملغرب 
راه ف�ه يف لك ملف ماذا ٔ�جنز وما هو اخللل املوجود الیوم، يف لك ملف، 
ملف، ها هو احلق يف ت�ٔس�س امجلعیات، �یفاش ج�نا، وم�ني ج�نا، وفني 
وصلنا الیوم، وامحلد �، ليشء �م، وهاذ اليش ٔ�عطى دینام�ك�ة لت�ٔس�س 

�ل�س�بة �لوصل،  3، 2، 1امجلعیات، ولكن ها يه اخلصاصات ا�يل اكینة، 
�ل�س�بة لعدد من التوصیات ا�يل صدرت أ�صوالت مؤق�ة، مشالك ب��ویة 

، ٔ�خرى من ق�یل ٔ�ح�ا� بطء مسطرة الترصحي بفروع امجلعیات الوطنیة
، هاذ ..�دم تنف�ذ بعض أ�حاكم القضائیة ا�هنائیة القايض بقانونیة بعض

  .اليش اك�ن، ها هو التقر�ر د�ل احلكومة تعرتف بوجود هذه �خ�الالت
ولكن ح�ا تنقولو هاذ اليش يف وا�د الفضاء �بري من إالجنازات، وف�ه 

اف، ٕاشاكالت جيب ٔ�ن نعمل �ىل جتاوزها، هذا هو املنطق د�ل إالنص
ميكن تقولو لیا هذا التقر�ر �ىس يش مس�ٔ�، اك�ن بعض �خ�الالت ا�يل 
اح�ا مسؤولني �لهيا �حكومة ول�س احلكومات السابقة، ولكن ٔ��لب 

س�نة ويه جمرجرة، ال اح�ا حنمل  30، �20خ�الالت �ات جمرجرة من 
نوا�ه ٔ�حزا� معینة مبسؤولیهتا، ولكن هذا إالرث د�لنا اح�ا مكغاربة، اح�ا 

  ..�ش�ا�ة ونعاجله �ش�ا�ة، ٕاذن هاذي النقطة أ�وىل ف� خيص هاذ
بغیت نوقف عند املس�ٔ� د�ل ت��ع تنف�ذ توصیات هیئة إالنصاف 
واملصاحلة، ٔ�قول ٔ�ن �رب الرضر الفردي ا�ي قامت به بالد� هو ٕاجناز مل 
 �شهده ٔ�ي دو�، من ح�ث المكیة د�لو، مل �شهده ٔ�یة دو�، ذ� ٔ�ن

خشص اس�تفاد من  28.000مس�تف�د،  28.000التعویضات مهت حوايل 
التعویضات املالیة يف ٕاطار هیئة إالنصاف واملصاحلة، ويه هیئة حتكمي 

 1338ملیار درمه، اس�تفاد  2مس�تق� �لتعویض مببلغ مايل ٕاجاميل جتاوز 
خشص من إالدماج �ج�عي، �لتوضیح مبا فهيم احلاالت اجلدیدة اليت متت 

 42درمه لفائدة  250000سو�هتا يف شهر یولیوز املنرصم، ح�ث مت م�ح � 
 �2000االت تنازلوا عن �س�تفادة من املن�ة قدرها  �9ا� ولفائدة 

�سویة د�هلم إالداریة، ومن بني امللفات املهمة ا�يل  59شهر� ٕاخل، و
  .اش�تغلنا �لهيا وا�يل �اولنا �رسعوها م�ذ ٔ�تت هذه الرئاسة

خشص من التغطیة الصحیة، �سویة الوضعیة  18000ٔ�كرث من اس�تفادة 
خشص، ف� تعمل احلكومة �ىل �سویة  446إالداریة واملالیة لفائدة ٔ�كرث من 

خشص، ٕا�داد لواحئ املس�تف�د�ن من  11امللفات املتبق�ة واليت ال تت�اوز 
�ا� �س�توجب �س�تفادة من معاش  129التقا�د التمكیيل �ل�س�بة 

  .ملیون درمه 23لكفة مالیة تقدر ب �مكیيل بت
هذا �د قامت ف�ه بالد� وقامت ف�ه هذه احلكومة بوا�د  ،ف��

  .اجلهد �بري �دا وجيب ٔ�ن نقول نعرتف هبذا اجلهد ا�يل مقنا به مجیعا
�اله  هاد إالتفاق�ة واش ،..�اصنا �كونو �ين 87ف� خيص االتفاق�ة رمق 

وال اكنت يف عقود من الزمن هادي،  �ات الیوم �اصنا نصادقو �لهيا،
اتفقت مجیع  87اكنت عقود من الزمن، حشال؟ هذه االتفاق�ة د�ل 

احلكومات �ىل �دم املصادقة �لهيا، وٕاىل الیوم وهناك حوار وطين حولها 
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عزز احلقوق واالتفاق�ة اكنت  ،ما عندو �القة هبذه االتفاق�ة 2011ودس�تور 
ا اململكة بوعي بقرار س�یادي د�ل اململكة من ق�ل، فهمت�ين ومل تصادق �لهي

املغربیة ٔ�هنا هتم �اميل السالح، وهو اليشء ا�ي ميكن ٔ�ن یتحقق يف یوم 
  .ما

أ�س�تاد الرم�د �یقول � ميكن جنیو � هنار نو�دو الرشوط د�لو 
وهو �ىل لك �ال هو موضوع حمل نقاش جممتعي بناء  ،ند�روه يف یوم ما

  .لوطنیة �لهنوض ��ميقراطیة وحقوق إال�سان�ىل توصیات اخلطة ا
�ل�س�بة لزواج القارصات ٔ�� �ري، فني أ�خت، ممثلني، ال د�ل 

من أ�طراف، الطرف أ�ول هو الربملان  �2لحكومة يف هذا املوضوع، اك�ن 
جامع، وفرقمك مجیعا صادقت �ىل هذا الصادق �ىل مدونة أ�رسة � 2003

  .اكن ٕاجامع 2003ؤولیة د�لو، ال يف يف الربملان وكنتحملو املس
�ك أ��لبیة ٔ�� كنت يف املعارضة، اكن  2003وهذه املق�ضیات من 

ٕاجامع، ويه املدونة نفسها يه اليت حتدثت، �ددت سن الزواج ؤ�سس�ته 
س�نة، ولكن يف نفس الوقت ت�ٔسست لالس�ت��اء ا�ي هو زواج  �18ىل 

ف ٕاىل مصل�ة ما، ؤ�س�ند من مه دون هذا السن بقرار قضايئ معلل هيد
ٕاىل القضاء دراسة أ�س�باب املربرة �� بعد التحري الالزم مبا يف ذ� 

  .�س�تعانة خبربة طبیة وٕاجراء حبث اج�عي
ٕاذا هذه الظاهرة د�ل زواج القارصات الربملان هو املسؤول أ�ول 
والقضاء هو ا�ي �سمح، الربملان صوت والقرار ی�ٔذن، ٔ�ش د�لتو � 

ومة؟ ٔ�نت عندك احلق د�ل �قرتاح، اقرتاح مقرتح قانون، الربملان، احلك
  .هذه النقطة الثانیة
ٔ�� ٔ�قول مرة ٔ�خرى ل�س من املعقول ٔ�ن نبخس حق  ،النقطة الثالثة

بالد� ف� حققه يف جمال التعلمي، حصیح ميكن نقولو ٔ�ن التعلمي �يق ف�ه 
قفزة �ري مس�بوقة طی� هذه خصاصات ولكن يف تعممي التعلمي حقق�ا وا�د ال

حىت ل  %49.4وصلنا الیوم الس�نوات ما كنقولش �ري هذه احلكومة، 
، ؤ�� %0.6د�ل تعممي التعلمي �بتدايئ، و�س�بة الهدر املدريس  49.5%

ٔ�ظن ب�ٔن هذا تطور �بري جيب ٔ�ن حنيي �لیه بالد�، نطورو نقصو الهدر 
ريس يف الثانوي، ٔ�� م�فق املدريس ا�يل يف إال�دادي، نقصو الهدر املد

  .معمك �ش�تغلو �ىل هاذ اليش ولكن اك�ن ٕاجيايب واك�ن السليب
ويف هذا ا�ال �ات �دد من إالجراءات اليت مقنا هبا، ويف هذا ا�ال 
ٔ�طر ا�ٔاكدميیات ل�سوا يف هشاشة ؤ�� �اوبت �لهيا مرارا، ما عرف�ش 

يل �دام يف ، ا�)ONEE(�دام يف هذیك الهشاشة، ٕاذن اكع ا�يل 
)OCP( ا�يل �دام مع امجلا�ات �ل�س�بة �لموظفني امجلاعیني، ا�يل �دام ،

الوطنیة واجلهویة لكهم ٕا�ادة .. مجیع املؤسسات العموم�ة يف يف مراكز 
ما  ،هام أ�ولني هذا ال یقول به ٔ��د، دافعو �ىل هذوك حىت هشاشة

املضمونة اكی�ش هشاشة، ما اكی�ش هشاشة ومضمون هلم مجیع احلقوق 
  .�لموظف العادي

واح�ا �ادیني �لتوظیف اجلهوي، دا� ند�رو الالمركزیة تناقشو تعدیل 

�دد من املق�ضیات القانونیة وٕاىل اكنت �ري التنظميیة اكف�ة یؤسس 
�لتوظیف اجلهوي، �الش؟ ٔ�ن وا�د يف زا�ورة من حقه �كون عندو 

ا، مايش لك طب�ب و�كون عندو ممرض و�كون عندو ٔ�س�تاذ ٔ�والدو مت
وا�د ا�يل تعني يف يش م�طقة �ئیة ما �اصوشاي، متا مييش � �ادي 
�كون م�اراة �اصة �ملناطق النائیة، م�اراة �اصة �ملناطق أ�خرى، ا�يل 
بغى املناطق النائیة �مييش لها، ا�يل بغى املناطق أ�خرى �مييش لها، هذي 

ء املواطنني ٔ�یضا يف حق يف الشغل، �ك احلق يف الشغل، ولكن حق هؤال
  .ٔ�ن یصلهم أ�س�تاذ والطب�ب واملهندس واملمرض و�ريمه

واش تندافعو �ري �ىل يش و�د�ن، يش و�د�ن ما ندافعوش �لهيم؟ 
ذوك املالیني ا�يل يف ذوك املناطق البعیدة هام مسا�ن ما یدافع �لهيم �د، 

احلقوق حىت هام حيتاجون ٕاىل دفاع، حىت هام، هاذ اليش ا�يل اك�ن ولكن 
حبال ٕاىل اكن يف مدینة �برية ومدینة م�وسطة ومدینة ٔ�خرى عندو نفس 

هذاك التقا�د راه .. احلقوق هذا هو ا�يل ت�سال، اك�ن يش �ا�ة د�ل
انتوما �ارفني اح�ا �اد�ن حنو دمج الصنادیق �ش �كون عند� جوج 
ٔ�قطاب قطب معويم وقطب خصويص يف جمال التقا�د غیكون عندو 

وق، ما جيیو هذو یوصلو �لتقا�د حىت �كون هاذ اليش فىض نفس احلق
  .صايف ا�هت�ى

ف�� ٕاذن ل�س هناك ٔ�ي مشلك، ما اك�ن حىت يش مشلك هنائیا، 
ول�س هناك ٔ�ي هشاشة، وإالد�اء �لهشاشة ٔ�� �ري ٔ�مسو بغینا منش�یو 

  ..�لمشالك احلق�ق�ة، تن�لقو مشالك �ري موجودة و�ري
نحيي أ�س�تاذ من احلركة الشعبیة ا�يل �ر �ل�س�بة لٔ�مازیغیة ٔ�� ت 

القضیة دأ�مازیغیة حصیح، حصیح ٔ�� م�فق معاك بدٔ�� وضع إالجراءات 
لتنف�ذ القانون التنظميي، ؤ�ول ٕاجراء هو وضع ٕاخراج ا�لجنة الوطنیة لتنف�ذ 
القانون التنظميي د�ل أ�مازیغیة، ٕان شاء هللا يف القریب �ادي نقدموه 

ة، ؤ�یضا ال�شاور مع مجیع الفا�لني واح�ا و�نا رسائل ٕاىل لٔ�مانة العام
مجیع القطا�ات احلكوم�ة ليك تقرتح ٕاجراءاهتا �ش نوضعو خمطط معل 

  .م�اكمل لتزنیل هاذ القانون التنظميي يف القریب ٕان شاء هللا
وكام تعرفون ٔ�نه ق�ل ذ� كنا بدٔ�� بعدد من إالجراءات حىت ق�ل 

ي، وهاذ إالجراءات بد�هنا ٔ�وال وق�ل لك يشء من صدور القانون التنظمي
العمل �ىل تدر�س أ�مازیغیة يف مخسة معاهد �لیا هاذ اليش راه طرح�و 
هنا وبدا فعال، وو�نا رسائل يف بدایة هذه الس�نة �لوزارات الوصیة �ىل 
هاذ املدارس �ش تعطینا النتاجئ د�ل هاذ الس�ن�ني د�ل التطبیق د�ل هاذ 

  .�ل تدر�س أ�مازیغیة، الس�نة أ�وىل والس�نة الثانیةاملق�ىض د
والقايض ٕ�لزام�ة  2018ٔ�كتو�ر  30بتارخي  ؤ�یضا ٔ�صدر� م�شور

اس�تعامل ا�لغة ٔ�ٔ�مازیغیة والعربیة يف إالدارات العموم�ة د�لنا ف�ه أ�مازیغیة 
ٔ�ول مرة �ىل قدم املساواة مع العربیة، و�دلنا مرسوم �ا�زة املغرب �لك�اب 
بتوس�یع ٔ�صنافها ل�شمل ؤ�ول مرة �ا�زة املغرب ال�شجیعیة لٕالبداع أ�ديب 
أ�مازیغي و�ا�زة املغرب ال�شجیعیة يف ا�راسات يف جمال الثقافة 
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  .أ�مازیغیة، وقد ٔ�عطیت فعال هاذ اجلا�زة
ٔ�طلق�ا ٔ�یضا �ل�س�بة �لموقع د�ل رئاسة احلكومة عندو �س�ة ٔ�مازیغیة 

هناك لقاء ت�س�یقي مع �دد من املتد�لني وخصوصا ٔ�طلق�اها، ولكن ٔ�یضا 
املعهد املليك �لثقافة أ�مازیغیة، خصصنا �س�بة �اصة ٔ�ساتذة ا�لغة 
أ�مازیغیة مضن م�ار�ت ٔ�طر ا�ٔاكدميیات مع م�ع �لكیف ٔ�ساتذة أ�مازیغیة 
بتدر�س مواد �ريها، وقد ٔ��لنت هذا يف الربملان �ٓنذاك، وس�س�متر �لعمل 

  .د الرب�مج معل م�اكمل لتنف�ذ القانون التنظميي لٔ�مازیغیة�ىل وضع وا�
�ل�س�بة ٔ�طفال الشوارع، فعال هذا وا�د العمل نقولو وا�د امللف 
ا�يل ك�شغلنا مجیعا، و�� ٔ�طلقت احلكومة �ر�مج مدن دون ٔ�طفال يف 
وضعیة الشارع، وبدٔ�� �لر�ط، وذ� يف ٕاطار ٕاسرتاتیجیة جتمع أ�بعاد 

  .یة والتصحیحیة و�س��اق�ة �ل�د من هذه الظاهرة وملعاجلهتاالوقائ 
  .ٕاذن هذا هو ٔ�مه النقاط اليت ٔ��رها السادة املس�شار�ن احملرتمني

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم

��قل ٕاىل امسحتو ملعاجلة ا�ٓن ٔ�هنینا املناقشات املتعلقة �حملور أ�ول، ون 
ٔ�س�ئ� احملور الثاين، حول موضوع س�یاسة احلكومة ملوا�ة التغريات 

  ..املناخ�ة والكوارث الطبیعیة، ولٕالشارة مك�ب ا�لس
دقائق؟ � اكمل احلریة يف الترصف يف الوقت  5الس�ید الرئ�س بغیيت 

دقائق؟  �5ٓه، �رفعو اجللسة ملدة . ا�صص �لحكومة، تفضل الس�ید الرئ�س
یعين هناك حق�قة ما �س�توجب رفعها؟ طیب �رفعوها؟ طیب، يف �دود 

  .دقائق من فضلمك 5
 .دقائق 5رفعت اجللسة ملدة 

  :الس�ید الرئ�س
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید رئ�س احلكومة،

  الس�ید وز�ر ا�و�،
  الس�یدات والسادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
ذه اجللسة، وقد بقي يف �دول ٔ�عاملها مخسة ٔ�س�ئ� �س�ت�ٔنف ٔ�شغال ه
املوضوع املتعلق �س�یاسة احلكومة ملوا�ة التغريات : مرتبطة �ملوضوع الثاين

  .املناخ�ة والكوارث الطبیعیة
مرة ٔ�خرى مك�ب ا�لس �رمج هذا املوضوع يف ٕاطار موا�ب��ا لفعالیات 

املتعلق �لتغريات " �25وب "احلوار ا�ا�ر يف مدرید، ويف ٕاطار مؤمتر 
  .املناخ�ة

عند� يف هاذ احملور مخسة ٔ�س�ئ�، السؤال أ�ول لفریق ٔ�ٔ�صا� 
  .واملعارصة، تفضل الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید احلب�ب �ن الطالب
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .�سم هللا والصالة والسالم �ىل �ري املرسلني
ٔ�مه التدابري املت�ذة ملوا�ة �سائلمك الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، �ىل 

  التغريات املناخ�ة؟
  .وشكرا

  :الس�ید الرئ�س
  .�ين سؤال يف هاذ احملور، �لفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة

  :املس�شار الس�ید عبد الصمد ق�وح
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الرئ�س احلكومة احملرتم،

  الس�یدة الوز�رة،
  زراء،السادة الو 

  زماليئ املس�شار�ن،
  الس�ید رئ�س احلكومة،

�سائلمك عن مدى ٔ��ذ العرب �لحكومة من الكوارث الطبیعیة 
  و�خلصوص من املاء وا�هت� لها ماد� ومعنو� ق�لیا وبعد�؟

  .شكرا

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا

  .اللكمة ا�ٓن لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار

  :املس�شار الس�ید حلسن ٔ�دعي
  الون،ٔ�زول ٔ�ف

  ٔ�كدر�ا سقس�یون س�توتال ٔ�یت �مزیغت،
ما ساسلوا�ن بطنؤ�راوا ماس �ٓو ما�س�نورت دميداكرلت مدواكل 

  ٕانبدادنت ا�متزال سوا دورنون ٔ�مقران؟
ماساولوا�ن نباط سوندورن�ٔمقران، �روس ٔ�د�رسني ٔ�یت رستني 

دمای�ش�توت نباط فداتنال ٕانفال نو�زوي متور�سني �زاغس نزيد�ن، زون 
  یت فالن هتو دیناك�ن �منريت؟د�سافن د

  :الس�ید الرئ�س
  .�شرتايك�منريت، الفریق 

  :املس�شار الس�ید ابو�كر اعبید
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء،
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  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�سائلمك الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، عن س�یاسة احلكومة ملوا�ة 

  التغريات املناخ�ة والكوارث الطبیعیة؟
  .شكرا

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا

  .�ٓخر سؤال مربمج يف هاذ احملور، لفریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب

  :املس�شار الس�ید معر مورو
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  زماليئ احملرتمون،
 ،صبحت بالد� ٔ�كرث عرضة لت�ٔثريات التغريات املناخ�ة عن ذي ق�ل�ٔ 

  .حبمك اخلصوصیات املوقعیة اجلغراف�ة وتنوع أ�نظمة البی��ة
وملوا�ة الت�د�ت املرتبطة هبذه التغريات، البد من البحث عن احللول 

  .الكف�� ملعاجلة ٔ��ر الكوارث الطبیعیة والتقلبات املناخ�ة
تحرض �س�شعار املبكر جلال� امل�، حفظه ويف هذا الصدد �س� 

هللا، خشصیا يف توج�ه احلكومة وحهثا لتطو�ر تد�الهتا وم�ادرهتا من ٔ��ل 
املناخ، ٕان �ىل مس�توى الوطين ٔ�و �ىل املس�توى إالقلميي وا�ويل يف ٕاطار 

  .مقاربة طمو�ة وتضام�یة
وتزنیال �لتوجهيات امللك�ة، �در املغرب ٕالطالق مجمو�ة من 
إالسرتاتیجیات من ٔ��ل جتاوز الهدف املمتثل يف تقلیص مس�توى انبعاث 

يف ٔ�فق  %52الغازات ا�ف�ئة وضامن مسامهة الطاقات املت�ددة ب�س�بة 
، فعىل س��ل املثال قطاع النقل يف املغرب ا�ي یعد ٔ��د ٔ�مه 2030

من �س�هتالك  %38املصادر انبعا�ت الغازات ا�ف�ئة �س�توعب لو�ده 
  .�لطاقة أ�حفوریة الوطين

ويف هذا الصدد ن�ساءل عن اخلطوات اليت اختذهتا احلكومة جلعل 
  . �نتقال ٕاىل منوذج �لتنقل واحلر�یة املس�تدامة ممك�ا

ونظرا لضیق الوقت، س�نق�رص يف مدا�لتنا عن تقدمي مجمو�ة من 
املقرت�ات �مس �حتاد العام ملقاوالت املغرب، تت�اوز مر�� ال�شخیص 

یقظة والوقایة، ٕاىل بلورة رؤیة مس�تق�لیة من ش�ٔهنا ٕارساء ٕاسرتاتیجیة وال 
وطنیة �لتك�ف مع املتغريات املناخ�ة ومسا�رة لطموح املغرب لتحق�ق 

  :مر�كزات 3، من �الل 2030ٔ�هداف التمنیة املس�تدامة يف ٔ�فق 
حتسني احلاكمة املؤسساتیة �لمناخ �ىل الصعید�ن الوطين والرتايب، �رب   - �ٔ 

 :رت�اتمخس مق

�رسیع املصادقة �ىل مرشوع القانون املتعلق ��طط الوطين  -
�لتك�ف وا�طط الوطين �لتدبري املندمج �لسا�ل و�ارطة 

 ؛الطریق لتفعیل املسامهة احملددة وطنیا من ق�ل ا�لس احلكويم

ٕاصدار مرسوم م�ٔسسة جلنة الت�س�یق مشرتكة بني الوزارة من ٔ��ل  -
ت احملددة وطنیا وا�طط الوطين تنف�ذ دق�ق ورصد املساهام

 �لتك�ف؛

ضامن التوطني الرتايب الفعال ٕالجراءات التخف�ف والتك�ف �ىل  -
مس�توى اجلهات واملدن، مع مرا�اة الصالح�ات اجلدیدة 
�لجام�ات الرتابیة يف ٕا�داد التصاممي اجلهویة ٕال�داد الرتاب و�رامج 

 التمنیة اجلهویة وو�ئق التعمري؛

 جیة وطنیة لتمنیة املهن اخلرضاء؛اع�د ٕاسرتاتی  -

ٕارساء ٕاسرتاتیجیة وطنیة �متویل املناخ، �س��د ٕاىل ختصیص مزيانیة  -
قطاعیة وحملیة م�وافقة مع املناخ وأ�دوات ا�ولیة �متویل املناخ 

 ومقای�س ا��ساب ٔ��رها �ىل ا�متویل ا�صص �لتك�یف؛
عد تغري املناخ تنف�ذ إالجراءات ذات أ�ولویة لتحق�ق اندماج ٔ�فضل لب  - ب

 :يف القطا�ات �ق�صادیة الرئ�س�یة، من �الل مخس مقرت�ات كذ�

جتمیع املعلومات املتعلقة �لبیا�ت واملعطیات �ىل الهشاشة القطاعیة  -
والرتابیة ونظم رصد وتق�مي التك�ف وضامن الولوج ٕا�هيا 

 �لمس�تعملني؛

بني خمتلف ٕا�داث �ٓلیات التحكمي الالزمة لتخصیص املوارد الطبیعیة  -
الس�یاسات القطاعیة وتدهور الرتبة وتدهور التنوع البیولو� 

 الربي والبحري؛

ٕادماج حتلیل ا�اطر املناخ�ة و�ج�عیة يف مرشوع القانون رمق  -
 املتعلق �لتق�مي الب�يئ، احملال �ىل جملس النواب؛ 49.17

 ٔ��ذ بعني �عتبار الهشاشة املناخ�ة يف خمتلف مرا�ل التخطیط، -
املوا�، اجلسور، : وبلورة واس�تغالل الب��ة التحتیة أ�ساس�یة

 ٕاخل؛... الطرق، املناطق الصناعیة وا�لوجس��ك�ة 

تق�مي �ح�یا�ات التك�ولوج�ة من ق�ل السلطات العموم�ة والقطاع  -
اخلاص وامجلا�ات الرتابیة املقاب� لتنف�ذ مشاریع التخف�ف من ٔ��ر 

 .تغیري املناخ والتك�ف معه
ت�سري ولوج الفا�لني يف القطاع اخلاص وامجلا�ات الرتابیة وا�متع  -ج

  :املدين يف متویل املناخ، من �الل مقرت�ني

�ملوارد ) 4C Maroc(�زوید مركز الكفاءات �لتغیري املنا�  -
الالزمة لالطالع مبهامه �لبناء وتعز�ز �ارات وقدرات �اميل 

والولوج لصنادیق متویل املشاریع �ىل حتلیل الهشاشة املناخ�ة 
 املناخ ا�ولیة؛

ٕادماج ا�اطر املناخ�ة والبی��ة ف� خيص م�ح القروض ويف معلیة  -
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  .  التمنیة وتطو�ر املنت�ات املالیة اخلرضاء املبتكرة
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
�ىل  مبا ٔ�ن �ضطرا�ت املناخ�ة ٔ�صبحت واقعا یفرض نفسه، فٕان

بالد� ٔ�ن �سارع لتنف�ذ ٕاسرتاتیجیة م�اخ�ة �جعة وت�ين رؤیة م�تكرة �ىل 
املدى القصري واملتوسط لتحویل الت�د�ت املناخ�ة ٕاىل فرص وا�دة 
لالق�صاد الوطين من �الل تعبئة الفا�لني لتطو�ر املنظومة الصناعیة 

رض �لطاقات املت�ددة والناجعة الطاق�ة ولك مسا� �ق�صاد أ�خ
  .وأ�زرق

  .وشكرا لمك

  :الس�ید الرئ�س
 .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

طیب لمك اللكمة ا�ٓن الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم لٕال�ابة �ىل 
  .أ�س�ئ� ا�يل اس�متعنا ٕا�هيا

  :الس�ید رئ�س احلكومة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي، امحلد � والصالة والسالم �ىل رسول هللا

  الس�ید الرئ�س،
  دة الوزراء،السا

  الس�ید وز�ر ا�و�،
  السادة الوزراء،

  السادة ٔ�عضاء جملس املس�شار�ن احملرتمني،
�لنظر ملوقع بالد� اجلغرايف وملواصفاته الطبیعیة واجلیولوج�ة فهو یعد 
من الب�ان املعرضة ٔ�یضا �لكوارث الطبیعیة، وال خيفى ٔ�ن هناك تغريات 

ة، زادت من �دة الظواهر م�اخ�ة م�سار�ة �الل الس�نوات أ��ري 
وبالد� جزء من  هالطبیعیة اليت ٔ�صبحت مد�اة �لقلق �لمجمتع ا�ويل لك

  .هذا ا�متع ا�ويل، مما یتطلب مضاعفة اجلهود يف هذا ا�ال
وتواصل احلكومة وعیا بذ� تنف�ذ الس�یاسة املناخ�ة اليت تعمتد �ىل 

الربامج القطاعیة،  �دد من الس�یاسات و�دد من �سرتاتیجیات و�دد من
  :نذ�ر مهنا �خلصوص

 إالسرتاتیجیة الوطنیة �لتمنیة املس�تدامة؛ -

 إالسرتاتیجیة الوطنیة �لمیاه؛ -

 خمطط املغرب أ�خرض؛ -

 الرب�مج الوطين الق�صاد م�اه الري؛ -

 الرب�مج الوطين �لحامیة من الف�ضا�ت؛ -

 الرب�مج الوطين �لرصف الصحي؛ -

 ا�ت املزنلیة؛الرب�مج الوطين لتدبري النف -

 �ر�مج العمل الوطين ملاكحفة التصحر؛ -

 ا�طط الوطين ٕالدارة مس�تجمعات املیاه؛ -

  .إالسرتاتیجیة الوطنیة لتطو�ر و�منیة الوا�ات -
وميكن ٔ�ن ٔ�قول ٔ�ن بالد� يف احملور أ�ول بالد� تعمتد مقاربة اس�رشاف�ة 

بیعیة وتدبري ا�اطر وقائیة ملعاجلة وموا�ة التغريات املناخ�ة والكوارث الط 
النامجة عهنا، ودلیل ذ� ٔ�ن املغرب دامئا �شارك �ىل ٔ��ىل مس�توى يف 
خمتلف املؤمترات اخلاصة �لتغريات املناخ�ة �ىل املس�توى ا�ويل، ؤ�یضا 

كام  2016يف مرا�ش س�نة " �22وب "لهاذ املؤمتر  22اح�ضن ا�ورة 
  .شارك مشاراكت ممتزية يف خمتلف ا�ورات أ�خرى

ؤ�یضا ٕاذا ٔ�رد� ٔ�ن نت�دث عن التدابري املرتبطة �ملناخ واليت اختذهتا 
  :بالد�، ميكن ٔ�ن نت�دث

ٔ�وال، عن البالغ الوطين الرابع �لمناخ والتقر�ر احملني الثالث املتعلق 
�لتخف�ف، ذ� ٔ�نه تق�يض �لزتامات ا�ولیة ٔ�ن یعد املغرب تقر�را یتضمن 

�ح�باس احلراري ؤ�یضا تقر�را یصف هذا  معلومات عن انبعا�ت �ازات
التقر�ر اخلطوات املت�ذة لتخف�ض ت� �نبعا�ت، ويف هذا ا�ال ٔ�جنز 

بطبیعة احلال، وهو  2001بال�ات وطنیة یقمي فهيا وضعیته م�ذ  3املغرب 
ا�ٓن بصدد مواص� ٕاجناز البالغ الرابع كام ٔ�جنز تقر�ر�ن حمینني خبصوص 

بصدد ٕا�داد التقر�ر احملني الثالث وهذا التقر�ر یقمي  التخف�ف، وهو ا�ٓن
  .الهشاشة ا�الیة والقطاعیة لبالد� يف هذا ا�ال

�نیا، ا�طط الوطين وا�ططات اجلهویة �لمناخ، ذ� ٔ�نه يف ٕاطار 
تعز�ز املسلسل التمنوي املنخفض الاكربون واملقاوم لتغري املناخ، ٔ�جنز 

وطين �لمناخ، وهاذ ا�طط یتضمن قدرة خمططه ال 2019املغرب س�نة 
املناطق �ىل التك�ف، �رسیع �نتقال ٕاىل اق�صاد م�خفض الاكربون، تزنیل 
الس�یاسات الوطنیة املتعلقة بذ�، �بتاكر ورفع مس�توى الوعي الس�ت�ابة 
لت�د�ت ماكحفة التغري املنا�، تعز�ز احلاكمة وتعبئة ا�متویل يف هذا 

وع يف تعممي ٕا�داد ا�ططات اجلهویة �لمناخ وقد ٔ��د ا�ال، كام مت الرش 
د�ل �يت مرا�ش ��س�یفت و�ة سوس ماسة، فعال خمططان �و�ن 

  .وس�نعمم ٕا�داد هاذ ا�ططات اجلهویة يف املرا�ل املق��
�لثا، املسامهة احملددة وطنیا قدمت اململكة املغربیة مسامهة حمددة 

�ش�ٔن تغري املناخ يف ش�ت�رب  ة املت�دة إالطاریوطنیا ٕاىل ٔ�مانة اتفاق�ة أ�مم
ا�ٔكرث طمو�ا يف العامل، ح�ث اح�ل  واليت تعترب من بني املساهامت 2016

املغرب املرتبة الثانیة حسب مؤرش الن�ا�ة املناخ�ة وراه التقر�ر موجود 
وموجود يف أ�نرتن�ت وٕاىل بغیتو التفاصیل �لیه، املغرب هو ا�و� الثانیة، 

دو�، من ح�ث مؤرش الن�ا�ة املناخ�ة، وذ� بفضل اجلهود  59عد من ب
  . اليت قام هبا

يف هذا إالطار ويف ٕاطار هاذ املسامهة وضع املغرب هدفا �ل�د من 
قاب�  %25، مهنا 2030حبلول �ام  %42انبعاث الغازات ا�ف�ئة ب�س�بة 
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اجلهود  قاب� �لتطبیق وفق %�17لتطبیق رشیطة التوفر �ىل متویل دويل و
  . الوطنیة وا�متویل الوطين

رابعا، ا�طط الوطين �لتك�ف، رشعت بالد� يف وضع وتنف�ذ ا�طط 
الوطين �لتك�ف ا�يل الهدف د�لو مالءمة أ�ولو�ت الوطنیة مع �لزتامات 
ا�ولیة يف هذا ا�ال، التغري املنا�، تعز�ز القدرة �ىل التك�ف مع 

لو�ت الرتابیة، ز�دة ا�مع الس�یايس الوطين أ�ولو�ت القطاعیة وأ�و 
  .�لتك�ف، تعبئة ا�مع التقين واملايل �لتك�ف

�امسا، دمع ٕاطار احلاكمة، ینصب �ىل تقویة ٕاطار احلاكمة وخصوصا 
اجلانب التنظميي، واجلانب املؤسسايت �لس�یاسة املناخ�ة ؤ�یضا تقویة م�الیة 

وطنیة لتغیري املناخ والتمنیة القطاع العمويم �رافعة لتطبیق الس�یاسة ال
املس�تدامة عن طریق الق�ام ٕ�جراءات منوذج�ة تقوم هبا إالدارة العموم�ة 

تدو�ر و�مثني النفا�ت، �رش�ید اس�تعامل املیاه والطاقة و�شجیع النقل : نفسها
  .املس�تدام، وقد معم م�ثاق م�الیة إالدارة �ىل مجیع القطا�ات �لعمل هبا

ملرتبطة بدمع التحول الطايق، ٔ�نمت تعرفون ب�ٔنه بق�ادة ف� خيص التدابري ا
  :�ال� امل� املغرب امحلد � رائد يف جمال التحول الطايق مبا ف�ه

الطاقات املت�ددة، ذ� ٔ�ن قطاع الطاقة هو ٔ�وال، تعز�ز التحول حنو 
املسؤول عن حوايل الثلثني لالنبعا�ت الغازیة، و�لتايل فامحلد � الیوم 

 un mix(وا�د الهدف مسطر واحض هو الوصول ٕاىل مزجي �هر�يئ  عند�
énergétique ( وقد وصلنا 2030ٔ�فق  يف %52مزجي �هر�يئ وطين ،

من املزجي الكهر�يئ بقدرة م�ش�ٔة ٕاجاملیة  %34الیوم يف هاذ ا�ال ٕاىل 
من �س�هتالك  %20 م�اكوات، كام ٔ�هنا �سامه حبوايل 3700تناهز 

  .الكهر�ئیةالوطين �لطاقة 
  .ٕاذن هذا وا�د اجلهد �بري و�د مس�متر وس��طور يف املس�تق�ل

�ندماج اجلهوي لٔ�سواق والش�باكت الكهر�ئیة، املغرب دار وا�د 
الربط الكهر�يئ مع ٕاس�بانیا، حنن ا�ٓن بصدد إال�داد �لخط الكهر�يئ 

  .الثالث مع ٕاس�بانیا وا�ي املفاوضات أ�ولیة ا�يل بدات �لیه
ا، هناك ٔ�یضا العمل �ىل مد خط ربط �هر�يئ مع الربتغال تبلغ �نی
م�اكوات، و�الیا جنري دراسة اجلدوى حو�، وهذا �ادي  1000قدرته 

ميكن من تعز�ز أ�مان الطايق لبالد� من �ة، ؤ�یضا �مثني الطاقات 
املت�ددة ٔ�هنا تصدرها، ٔ�ن هاذ اليش ف�ه وا�د ا�موع د�ل إالشاكالت 

املشلك د�ل الطاقات املت�ددة ٔ�هنا ال ختزن، ٔ�ن ت��جها ٔ�ن اك�ن ٔ�ننا 
وا�د الوقت يف ا�هنار ت��جو ٔ�كرث من الق�اس د�لنا فني �ادي ند�روها؟ 
�� الربط ��ول أ�وروبیة �م �دا ٔ�ن ا�يل شاط �لیك ميكن ت��عو 
و�اود ٕاىل �اصك ت�رشي تیكون وا�د أ�مان طايق، وهذا �ادي �مثن 

  .یضا الطاقات املت�ددة الكهر�ء امل�ش�ئة من الطاقات املت�ددة يف بالد��ٔ 
�لثا، �رسیع تزنیل خمطط الن�ا�ة الطاق�ة، وا�ي يف هذا ا�ال تعترب 
بالد� رائدة مكرشوع يف �رسیع تزنیل خمطط الن�ا�ة الطاق�ة �عتباره د�امة 

س خمتلف الفا�لني ٔ�ساس�یة لٕالسرتاتیجیة الطاق�ة الوطنیة، من �الل حتس�

سواء رمسیني ٔ�و �ري رمسیني ؤ�یضا بلورة �ر�مج �لن�ا�ة الطاق�ة يف 
إالدارات والبنا�ت العموم�ة، مت �رسیع وترية ٕاصدار النصوص التنظميیة يف 
هذا ا�ال، وخصوصا ٔ�صدر� م�ذ فرتة قصرية املرسوم املتعلق �الف��اص 

  .الطايق إاللزايم وهیئات �ف��اص الطايق
ف� خيص تدبري الطلب �ىل املاء ا�يل هو من بني إالشاكالت اليت 
توا�ها بالد� من النتاجئ د�ل التغريات املناخ�ة ٔ�ن هناك تغريات �برية ف� 
خيص العرض د�ل املاء، ومن هنا فٕان بالد� ف� خيص الطلب �ىل املاء 

  : املس�تو�ت �2شلك �ام، تد�ره �ىل 
ط �س�رشايف، ويف هذا ا�ال یمت �الیا حتیني ٔ�وال، مس�توى التخطی

، مع 2050 -2020، �ادي مييش ل 2050ا�طط الوطين �لامء يف ٔ�فق 
وٕان  ،أ��ذ بعني �عتبار �امل التغريات املناخ�ة و�ٓ�رها �ىل املوارد املائیة

شاء هللا س�مت قریبا إال�الن عنه �لمصادقة �لیه يف ا�لس الوطين �لمناخ 
  ء؛واملا

وهناك ٔ�یضا التدبري �س��ايق وال�شاوري ملیاه حق�نة السدود �رب 
ٕا�داد �رامج س�نویة لتدبري ا�زون املتوفر �ىل مس�توى السدود، وذ� 
لتلبیة احلاج�ات املائیة �تلف القطا�ات، و�ملناس�بة ميكن ٔ�ي مواطن ٔ�ن 

ة، وال�س�بة ا، سدا، المكییطلع یوم�ا �ىل ا�زون د�ل السدود د�لنا سد
وال�س�بة املئویة إالجاملیة وطنیا عن طریق املوقع إاللكرتوين �لوزارة  ،املئویة

املعنیة، وهذا ميك�نا من ٔ�ن ن��ع �دد املؤرشات بطریقة دق�قة وطریقة 
  .یوم�ة

ونواصل يف هذا ا�ال مواص� تعبئة املیاه السطحیة بواسطة السدود، 
سدود كربى،  2ب��و السدود، س�نو� ؤ�نمت تعرفون ٔ�نه ٕاىل الیوم �يق كن 

 14سدود صغرى س�نو�، وهناك الیوم يف طور إالجناز  10ٕاىل  8وحوايل 
سدا، وهيدف هذا ٕاىل الرفع من  36سد يف طور إالجناز والسدود املربجمة 

ملیار مرت  25ملیار مرت مكعب �الیا ٕاىل  18السعة التخزی��ة �لسدود من 
�ب �دد من ا�ٓلیات أ�خرى اليت دون تغی  2030مكعب يف ٔ�فق س�نة 

بدٔ�ت فعال بالد� حتاول ٔ�ن تعمل �ىل تعب�هتا، مهنا م�ال حتلیة م�اه البحر، 
وانتوما �ارفني د� هناك حمطات �لت�لیة مش�تغ� م�ذ فرتة، هناك حمطة 
حتلیة طور إالجناز و�ادي تد�ل لالش�تغال يف القریب، هناك حمطة حتلیة 

  .مربجمة يف الس�نوات املق��
ؤ�یضا ٕا�ادة اس�تعامل املیاه العادمة، وهذا ف�ه �ر�مج وطين یتعمم 
تدرجيیا ولكن امحلد � عند� �دد �م من احملطات و�دد م�ال يف مرا�ش 
مجیع الكولف د�ل مرا�ش لكيش �ی�سقى من املیاه املعاجلة، وهذا كن�اولو 

طات ملعاجلة ند�روه يف خمتلف املدن، لك مدینة راه هناك �ود ٕال�داد حم
  .املیاه املس�تعم� �ش ميكن يه ا�يل �سقي املناطق اخلرضاء و�ريها

العمل �ىل تقویة ش�بكة الربط بني أ�نظمة املائیة اليت تعرف فائضا يف 
املوارد املائیة، یصعب تدبريه �ىل املس�توى احمليل وت� اليت تعرف 

  خصاصا؛
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�ىل املاء، اح�ا �نیا، مسا�دة القطاع الفال� �ىل تدبري الطلب 
تنعرفو ٔ�ن ب�� ب� فال� واملناطق الفالح�ة ا�يل ٔ�شار لها الس�ید 
املس�شار احملرتم اح�ا واعیني هبذاك اخلصاص وإالشاكالت ا�يل اكینة يف 
هذیك املناطق، و�اصنا خندمو مجمو�ني �ش حنلو هذه إالشاكالت، ولكن 

سقي عن طریق التحویل ٔ�یضا اكن هناك �ر�مج وطين لالق�صاد يف م�اه ال 
 55000ٕاىل السقي املوضعي ٔ�و السقي �لتنق�ط و�ىل مسا�ة تقدر ب 

 585000، وقد بلغت املسا�ة املنجزة ٕاىل یوم 2020هك�ار يف ٔ�فق 
هك�ار، جتاوز� الهدف ا�يل اكن حمدد، م��اوزة أ�هداف املسطرة يف ٔ�فق 

مرت مكعب  ملیون 600، وهو ما ميكن من اق�صاد حوايل ملیار و2020
من م�اه السقي، ولكن هناك �ٓلیات ٔ�خرى م�عددة يف هذا ا�ال �مثني 
املوارد املائیة املعب�ٔة يف السدود، اس��دال الزرا�ات الرسیعة الت�ٔ�ر بق� 
املوارد املائیة ب�ٔصناف نباتیة ذات قدرة �ىل مقاومة التغريات املناخ�ة 

لوز والتني واخلروب و�ريها، ٔ�جشار الزیتون والنخیل وأ�راكن والصبار وا�
وهناك تتوسع املسا�ات ا�يل تزنرعو فهيا هذه النبا�ت ا�يل يه ذات قدرة 
�ىل مقاومة التغريات املناخ�ة، دمع البحث العلمي يف هذا ا�ال ؤ�یضا دمع 

  .الفال�ني ٕالجناز مشاریع فالح�ة مس�تدامة
 تعرفون ب�ٔن هناك ؤ��ريا، التدابري اخلاصة �لوقایة من الف�ضا�ت، ؤ�نمت

ا�طط الوطين �لحامیة من الف�ضا�ت، وهاذ ا�طط الوطين ا�ي مت 
موقع �دد �ىل  400، ا�ي مكن من ٕاحصاء ما یقارب 2002ٕارساؤه س�نة 

املس�توى الوطين، ولكن ٔ�نمت تعرفون ٔ�ن ن���ة التغريات املناخ�ة، حىت هاذ 
ضا�ت ؤ�صبحت �ددة املواقع بقات كتغري، مواقع مل �كن �ددة �لف�

  .�لف�ضا�ت، فهذا حيتاج ٕاىل حتیني مس�متر لهذه املعلومات
وقد مت ٕاطالق مرشوع رائد، أ�ول من نو�ه �ىل مس�توى الرتاب 

ملیون درمه من طرف  32الوطين، خصص � �الف مايل قدر ب 
صندوق حماربة �ٓ�ر الكوارث الطبیعیة، یتعلق أ�مر مبرشوع وطين، نظام 

ش�ت�رب  24مسا�دة �ىل تدبري خماطر الف�ضا�ت، مت ٕاطالقه یوم م�دمج �ل 
  .املايض، وهو مركز ت�س�یق ٕاقلميي بني خمتلف املعنیني

تطو�ر أ�رصاد اجلویة هو ٔ�یضا مس�توى مت �ش�تغال �لیه، �ش 
نبلورو م�ظومة وطنیة لٕالنذار املبكر، ويه ا�ٓن �دامة، وخصوصا عن 

يف الوقت املناسب ؤ�یضا اس�تعامل  طریق ٕاصدار �رشات ٕانذاریة، جویة
خمتلف وسائل االتصال من ٔ��ل ٕاخ�ار السلطات املعنیة مبا ميكن ٔ�ن یقع 

  .من �وارث يف هذا ا�ال
ٕاجناز خرائط قابلیة التعمري، وهذه اخلرائط بدا العمل هبا والعمل �ىل 

، �ش 2021خریطة لقابلیة �لتعمري يف ٔ�فق  30ٕاجنازها، والهدف هو ٕاجناز 
ناطق ا�يل ميكن تعرض �لكوارث وخصوصا الف�ضا�ت ٔ�و �وارث ٔ�خرى امل 

وخصوصا ٕاما خطر الزلزال ٔ�و خطر الف�ضا�ت وخطر اجنراف الرتبیة ٔ�و 
  .�ريها، �اصنا نتحسوهبا من ا�ٓن

وهناك ٔ�یضا، مرشوع إالسرتاجتیة الوطنیة ٕالدارة ا�اطر الطبیعیة، 

مرتبطة �لكوارث الطبیعیة، ؤ�نمت ويه ٕاسرتاجتیة شام�، ٕاسرتاجتیة م�دجمة، 
تعرفون ٔ�ن من بني ما مت اختاذه ٔ�یضا من إالجراءات هو صنادیق مو�ة 
حملاربة �ٓ�ر الكوارث الطبیعیة، صنادیق قدمية، الصندوق الوطين ملاكحفة 

، 93، صندوق ا�ٓفات الطبیعیة بدا من 2009الكوارث الطبیعیة بدا من 
مة هو صندوق التضامن ضد الوقائع ولكن اجلدید ا�ي ٔ�تت به احلكو 

الاكرثیة، وهاذ الصندوق ا�يل حتددت تفاصیل، ٔ�وال، ٔ��دث بقانون ولكن 
ٔ��دثت تفاصیل، طریقة اس�تفادة املواطنات واملواطنني ٔ�و اجلهات 
واملناطق اليت تتعرض �لكوارث م�ه مبرسوم، �ددت مجیع تفاصی�، وا�ٓن 

قة �لیه هنائیا، لید�ل هذا الصندوق ن��ظر مرشوع قانون املالیة بعد املصاد
  .�2020زي التنف�ذ م�ارشة، س�ی�دث فعلیا مبق�ىض قانون املالیة ل

بطبیعة احلال، ٔ�رید ٔ�ن ٔ�حيي هنا مجیع اجلهات املتد�� �لوقایة املدنیة، 
أ�من الوطين، السلطات إالقلميیة، السلطات، خمتلف القطا�ات احلكوم�ة 

�ا� يف م�اطق بعیدة ٔ�و م�اطق فهيا اليت �ش�تغل يف ظروف قاس�یة ٔ�ح 
ف�ضا�ت ٔ�و م�اطق فهيا جتریف الرتبة، ٔ�و م�اطق فهيا ٕاشاكالت ٔ�خرى، 
الربد القارس، الثلوج، ٕاىل �ٓخره، واليت �ش�تغل يف ظروف صعبة، كثري من 
املواطنات واملواطنني، ؤ�حيي ٔ�یضا ا�متع املدين ا�ي هو معب�ٔ ٔ�یضا يف هذا 

  .ا�ال
ى، البد ٔ�ن ٔ�ؤكد �ىل ٔ�ن تدبري �ٓ�ر الكوارث الطبیعیة هو ٕاذن مرة ٔ�خر 

مسؤولیة �مة، مسؤولیة مشرتكة، تتطلب اخنراط مجیع إالدارات العموم�ة 
  .ؤ�یضا املؤسسات املتد�� وا�متع املدين

كام ٔ�ن احلكومة �ازمة �ىل اع�د ٕاسرتاتیجیة شام� وم�دجمة لتدبري 
، 2030و 2020عیة �لفرتة املمتدة ما بني ا�اطر املرتبطة �لكوارث الطبی 

وتزنیلها وفق مقاربة �شار�یة، تضمن اخنراط اكفة الفا�لني مبا یضمن جنا�ة 
  .وفعالیة تد�الهتم

  .شكرا جزیال �ىل ان��اهمك
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا �لس�ید الرئ�س

  .ٕاطار التعق�باللكمة ا�ٓن لفریق الصا� واملعارصة يف 

  :املس�شار الس�ید احلب�ب �ن الطالب
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  حرضات الس�یدات والسادة احملرتمني،

  حتیة �لجمیع،
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

اس�متعنا ٕ�معان لردمك يف املوضوع، وٕاننا ٕاذ �مثن ا�هودات املبذو� من 
رضورة تعز�ز الن�ا�ة البی��ة،  �ىلالب��ة، فٕاننا نؤكد  طرف احلكومة ال�رتام
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خصوصا ؤ�ن حتلیل ال�سلسالت املناخ�ة �لس�نوات أ��رية ببالد� یؤكد 
ٔ�ن ظاهرة التغريات املناخ�ة ٔ�صبحت واقعا حمتیا، و�لتايل فٕان احلكومة 
مطالبة ببلورة ٕاسرتاتیجیة حول املناخ م�دانیة �ل�د من الت�ٔثريات املناخ�ة 

�ىل إالنتاج الوطين و�ىل الساكنة، وهنا �س�تحرض ب�ٔمل شدید  خطورهتاو 
� اجنراف الرتبة ٕ�جواكك ٕ�قلمي احضا� ملعب �زریت ٕ�قلمي �رودانت وحض

  .احلوز، رمحة هللا �لهيم مجیعا
  الس�ید رئ�س احلكومة،

یبقى القطاع الفال� أ�كرث عرضة وترضرا من التغريات املناخ�ة، مما 
اد بالد�، وهيدد ٔ�مهنا الغذايئ ؤ�مهنا املايئ ؤ�مهنا الب�يئ، ویبقى هيدد اق�ص

صغار الفال�ني خصوصا �ملناطق اجلبلیة والوا�ات واملناطق الهشة دا�ل 
  .املغرب العمیق، الف�ة ا�ٔكرث عرضة وترضرا من خماطر التغیريات املناخ�ة

واح�ضان  وهنا �س�ل ��زتاز اخنراط بالد� يف مقاربة ا�رتام الب��ة
�لمؤمتر ا�ويل حول املناخ، رمغ ٔ�ننا مكهنیني  22مدینة مرا�ش ��ورة 

ومكمثلني �لمهنة كنا ن��ظر من ا�ول الصناعیة الكربى مصدر هاذ التغريات 
املناخ�ة دمع الفال�ة املغربیة، اليت ترضرت كثريا من انعاكسات هذه 

  :سا يف ا�االت التالیةالتغريات املناخ�ة، هاذ �نعاكسات اليت تت�ىل ٔ�سا
ٔ�وال، تفامق ظاهرة اجلفاف وارتفاع در�ة احلرارة طی� الس�نة، حبیث 
ولینا تنالحظو فقط فصلني، بعض الشهور يف فصل اخلریف وما تبقى من 
الس�نة فصل الصیف، وما یرتتب من ذ� من انعاكسات سلبیة �ىل 

صغار الفال�ني،  إالنتاج الوطين �ىل القمية الزراعیة املضافة و�ىل د�ل
خصوصا �ملناطق الهشة واليت �شلك القطاع الفال� املصدر الوح�د 

  .���ل
املناخ�ة كذ� هاذ �نعاكسات د�ل بالد� تت�ىل  التغیرياتوهذه 

كذ� يف ارتفاع در�ة احلرارة وكذ� يف حش و�دم انتظام ال�ساقطات 
�لموارد املائیة  املطریة، وما یرتتب عن ذ� من تدهور ٕالنتاج وتدهور

  .السطحیة واجلوف�ة وتدهور واردات السدود
  الس�ید رئ�س احلكومة،

ٕاننا �لعودة ٕاىل إالسرتاجتیة حول املناخ، فٕاننا نؤكد ٔ�هنا جيب ٔ�ن �كون، 
ٕاىل �انب �يق إالسرتاتیجیات القطاعیة الكربى يف التمنیة املس�تدامة يف 

�ٕالضافة �لبعد�ن  ،حضارصلب ا�منوذج التمنوي اجلدید لبالد�، مع اس�ت
فق ٕاجناز �ق�صادي و�ج�عي البعد الب�يئ لتعز�ز الن�ا�ة الطاق�ة، يف �ٔ 

، هذه 2030ق�صاد أ�خرض يف ٔ�فق س�نة �الزتام بالد� �ع�د 
  : إالسرتاتیجیة يف نظر� اليت جيب ٔ�ن تن�ين �ىل م�دٔ��ن ٔ�ساس�یني

ا�ي ین�ين ٔ�ساسا ٔ�وال �ىل ما ٔ�وال، م�دٔ� الت�ٔقمل مع التغريات املناخ�ة، و 
  :یيل

رضورة إالرساع بتحسني العرض املايئ ومعاجلة العجز الك�ري احلاصل 
بني العرض والطلب حول املاء، من �الل ضبط وتعبئة و�منیة و�مثني �ل 
م�اه أ�مطار �رب سدود صغرى، م�وسطة، كربى ونقط جتمیع م�اه 

�ادي �لبحر، ومعاجلة املیاه  أ�مطار، ما بقاش عند� احلق �شوفو املاء
العادمة وٕا�ادة اس�تعاملها يف القطاع الفال� وٕاجناز �رامج حتلیة املیاه 
والتطعمي الصناعي �لفرشة املائیة، والبحث عن موارد �دیدة �لامء، وتوس�یع 
املدارات السقویة خصوصا يف السهول السا�لیة �ل�د من غزو املیاه 

احلد من �س�تغالل �ري املعقلن �لفرشات  البحریة �لفرشة املائیة، وكذ�
التحتیة لٔ�ودیة لتعز�ز التطعمي الطبیعي �لفرشات املائیة، واس��دال 
الزرا�ات �ملناطق، خصوصا �ملناطق الهشة، زرا�ة احلبوب �ٔ�جشار 

 املمثرة املقاومة �لتغريات املناخ�ة؛
س��ة �لت�ٔثريات وخبصوص املبدٔ� الثاين واملتعلق �لتخف�ف من العوامل امل 

املناخ�ة، خصوصا من �الل التخف�ف من انبعا�ت الغازات، �ح�باس 
احلراري لت�ين س�یاسة �منویة م�خفضة الكربون ودمع غرس أ�جشار املمثرة 
�لز�دة يف ا�زتان الكربون يف الرتبة واحلد من اس�تعامل الطاقات امللوثة يف 

الشمس�یة و�س�تفادة من  مجیع القطا�ات ودمع �س��رات يف الطاقة
سا�ة مشس�یة ا�يل تتوفر يف بالد�، واس��دال ٔ�سطول الس�یارات  3000

، وذ� ق�ل املوافقة �ىل املشاریع الق�ام ةوالعر�ت واحملراكت القدمي
  .بدراسات مس�بقة �لت�ٔكد من مدى ت�ٔثريها �ىل الب��ة وتدبري النفا�ت

رات سالسل إالنتاج �ٕالضافة ٕاىل �شجیع البحث العلمي لتطو�ر قد
�ىل الت�ٔقمل مع التغريات املناخ�ة و�شجیع اس�تعامل الزرا�ات البدی�، 

 .خصوصا ف� یتعلق �ملراعي وحتسني ال�ٔ 
  الس�ید رئ�س احلكومة، 

  حرضات الس�یدات والسادة،
  .شكرا

  :الرئ�سالس�ید 
  . شكرا

  . �س�تقاليل �لفریقاللكمة ا�ٓن 

  :عبد الصمد ق�وح الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء،

  زماليئ املس�شار�ن،
اس�متعنا ٕ�معان الس�ید الرئ�س جلوا�مك حول �ساؤل فریق�ا وكذ� 
الفرقاء حول موضوع ذا ٔ�مهیة �برية واس�متعنا ملا ٔ�جنزمتوه وما ٔ�جنزته احلكومة 

ا ٔ�صبحت �املیة ؤ�ن وطننا العز�ز ملوا�ة هذه الظاهرة، اليت نتفق معمك ٔ�هن
مرة مرة هبذه الكوارث، وقا� هللا  ،م�ل �دد من الب�ان ،ٔ�صبح یصاب

  .مجیعا مهنا، �ٓمني
  الس�ید رئ�س احلكومة،

�لكمتو تقریبا �ىل مجیع القطا�ات ا�يل ك�شملها هاذ القطاع من ماء 
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و�هر�ء وطاقة مشس�یة وتصف�ة ماء وخمططات �ویة �لامء وكذ� 
ططات وطنیة، فالس�ید الرئ�س حنن مكعارضة اس�تقاللیة وطنیة �حصة خم

بغینا �ش نو�و بعض النصاحئ، وتق�لوها م�ا بصدر رحب كام يه �اد�مك 
ٔ�نه بعض املرات ما كنتفهموش وك�شوفو وقت ما �ات هاذ اجللسة د�ل 
أ�س�ئ� �یكون التبادل د�ل ا�هتم، من املسؤول؟ اح�ا الیوم كنتلكمو مع 

س�نوات ٔ�و �ىل أ�قل احلزب احلامك يف  9حكومة مسؤو� ا�يل عندها 
س�نني راه تو� ا�ري ود�لو �لمدرسة ووصل  9ال�س�ة أ�وىل والثانیة 

س�نوات �ىل أ�قل یبقى  �9لثانوي، �� ما ميكن حىت وا�د ی��كر ل 
  .�ام 20یقول ٔ�ش وقع 

السابقة  �� اح�ا كذ� ٔ�نمت الیوم مسل�ني ٔ�كرث من احلكومات
ا�يل اعطامك وا�د  �2011الس�تفادة وامحلایة بعد التصویت �ىل دس�تور 

الصالح�ات ا�يل ما معر اكنت عند يش رئ�س حكومة ٔ�و وز�ر ٔ�ول، حىت 
ٔ�ن ا�س�تور ساممك رئ�س احلكومة ول�س الوز�ر أ�ول ؤ�صبحمت ترتٔ�سون 

قوة  �دة جمالس ٕاداریة اليت اكنت ترتٔ�س من طرف �ال� امل�، فهذه
مادیة ومعنویة ٔ�عطاها لیمك ا�س�تور، و�خلصوص ا�لس الوطين �لامء ا�يل 
وىل بطبیعة احلال ك�رشف �ىل هاذ املس�ٔ� د�ل املاء، وكذ� �ٓخرها 

ب��  س�نوات فاش بدا العمل به 3صندوق التضامن ضد الكوارث ا�يل م�ذ 
التعرث راه  الصالح�ات لكيش تنقالت لیمك، مفا نقولوش ٔ�ن هاذ 2015م�ذ 

املعارضة يه الس�ب د�لو، ٔ�نه ٕاهدار الزمن الس�یايس كام دامئا نقول دا�ل 
حزب �س�تقالل عندو وا�د الفاتورة وهاذیك الفاتورة كن�لصوها مجیعا، 
ٔ�نه بغض النظر ٔ�ننا نبداو نتالوحو املسؤولیات من املسؤول؟ راه ٕاىل 

الش�باب ا�يل الیوم  فات الزمن راه �ادي خيلصوها هاذوك الناس هاذوك
س�نني يف احلمك من  9س�نني وا�يل احلزب د�لمك �ميثلهم ا�يل دوزو  9عهنم 

س�نة راه ما �اد�ش �رجعو یقولو ال، راه  19س�نني �ادي �كونو  10هنا ل 
  .هاذیك احلكومة ا�يل اكنت ما دارت، الوقت اكلس�یف

س�نوات الس�ید رئ�س  ��3 املراس�مي ا�يل ولینا ك�شوفو كتا�ذ 
احلكومة �ري معقو� والقوانني كذ�، اح�ا شوف العیب ٕاىل اك�ن يش 
قانون واقف هنا دا�ل هاذ ا�لس املوقر وعندمك ٔ��لبیة ا�يل تدوزو هبا 

  .ا�يل جعبمك، ا�يل جعبمك تدوزوه واملعارضة اكع ما �سمعو �هيا
�ادي نقول لیمك �ٓخر م�ال ٔ�نمت تتلكمو �ىل الطاقة الشمس�یة الس�ید 

) ONEE(كومة وتتقولو �اصنا �شجعو �لهيا، يف نفس الوقت رئ�س احل
�ی�شىك من جعز، �یجیو هنا فاملزيانیة يف الس�نة املالیة تتقولو ب�ٔن عندو جعز 

قة الشمس�یة ا��غیو ید�رو اس��رات د�ل الطويف نفس الوقت الناس ا�يل ت 
و�خلصوص راه �ري الصغار ا�يل ) TVA(د�ل  %20ترضهبم احلكومة ب 

یالكو العصا ما �س�ابوش الك�ار الس�ید رئ�س احلكومة، �ري ذوك الفال�ة ت 
 2(ٔ�لف درمه وف�ه وا�د  100د�ل ) système(ا�يل تید�رو وا�د 

pouces ( و�ی�سا�ن الشمس ٕامىت تتطلع �ش �سقي ذاك �زيو د�لو وال
بطاطا د�لو وال الن�� د�لو يف فك�ك وال يف الراش�یدیة وال يف بوذن�ب 

�یفاش بغیتو� �شجعو  %20 يف طاطا، من ح�ث تیجي خيلص هذیك وال
درتوها ) TVA(هاذ �ىل أ�قل هذا الطبقة؟ هذا الشمس د�ل هللا و

انتوما وح�دو �ري لهاذ ا�راوش �ش �ىل أ�قل �متشاو مع الس�یاسة د�لمك 
  . ا�يل تتقول
  .شكرا

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا

  . لٔ�حرارواللكمة ا�ٓن لفریق التجمع الوطين

  :املس�شار الس�ید محمد البكوري
  .شكرا الس�ید الرئ�س

�شكرمك الس�ید رئ�س احلكومة �ىل جوا�مك و�مثن ا�هودات املبذو� من 
طرف احلكومة يف معاجلة ظاهرة التغريات املناخ�ة، خصوصا احلیاة اليت هو 

  .املاء ا�ي ٔ�صبح هيدد الب� �لنقص
فرض �ىل احلكومة مواص� بناء ويف موا�ة النقص هذه املادة ی

السدود ويه الس�یاسة احلكمية اليت اكنت من ٕابداع �ال� امل� احلسن 
الثاين قدس هللا رو�ه ویواصل ٕاجنازها �ال� امل� محمد السادس، ح�ث 

سدا، ٕاضافة ٕاىل �ٓالف ا�ٓ�ر وأ�ثقاب �س�تكشاف�ة 140وصلت احلصی� 
اجلهود ٔ�صبحت �ري اكف�ة، مفوا�بة  الس�تخراج املیاه اجلوف�ة، رمغ لك هذه

خمتلف �سرتاتیجیات الوطنیة اليت �ريت معامل بالد� �ق�صادیة 
و�ج�عیة، و�لیه جيب �ش�تغال �ىل تطو�ر الصنا�ة السقویة لرتش�ید 
املوارد املائیة وكذ� �ش�تغال �ىل الن�ا�ة املائیة لرتش�ید هذه املوارد 

فري هذه املادة احلیویة �� جيب إالرساع يف املائیة، ف��ا�ا مرتبط بتو 
ٕاجناز �يق الب��ات التحتیة املرتبطة بتوفري املاء اكلسدود التلیة اليت حنن يف 

  .واحلق�قة ٔ�نه حصل �ش�ٔهنا ت�ٔخر ،�ا�ة ماسة ٕا�هيا
  الس�ید رئ�س احلكومة، 

ال ننكر الیوم ٔ�ن املغرب �متزي هبشاشة بی��ه ح�ال ا�ٓ�ر السلبیة 
ات املناخ�ة، ح�ث تت�ىل الهشاشة يف توايل فرتات اجلفاف ٕاىل �لتغري 

�انب الف�ضا�ت اليت عرفهتا اململكة يف ا�ٓونة أ��رية وارتفاع يف در�ة 
احلرارة، و�لتايل فٕان أ�مر ٔ�صبح یق�يض م�ه مضاعفات �وده �منو� وطنیا 

يف س��ل بناء ٕ�رشاك اكفة الفا�لني إالق�صادیني والس�یاس�یني وا�متع املدين 
  .ٔ�سس تعاون وطين ملوا�ة هذه ا�ٓ�ر العكس�یة

مث كذ� جيب �ىل ب�� ٔ�ن یعزز موقعه ودوره �ب� اعترب من 
الس�باقني املسامهني لرفع الت�دي ا�ي تفرضه التغريات املناخ�ة �ىل مجیع 

  .ا�ول و�اصة من ا�ول النام�ة
 حامیة الب��ة من �ىل مس�توى العميل توحض لنا ٔ�كرث تو�ات ب�� يف

�نعاكسات السلبیة �لتغريات املناخ�ة ح�ث جيسد لنا خمطط الطاقة 
ٕاىل �انب املشاریع البی��ة  2009الشمس�یة اليت ٔ�طلق يف شهر نومفرب
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أ�خرى من ق�ل خمطط املغرب أ�خرض، خمطط �س��ر أ�خرض، 
  .ولیةصورة واقعیة لاللزتام الفعيل �لحكومة مبضامني االتفاق�ة ا�

ٕان الس�یاسة البی��ة �لمغرب واليت �س�شف جزءا مهنا يف املیثاق 
الوطين �لب��ة والتمنیة املس�تدامة واليت تعمل احلكومة �لك ثقة �ىل تنف�ذها 
ٕاكجراء ٔ�سايس لضامن مس�تق�ل �ٓمن من املشالك البی��ة وبلورة سلوك ب�يئ 

حامیة الب��ة وتدمع  ٕاجيايب ودامئ، والشك ٔ�ن النصوص القانونیة ا�تلفة تعزز
�ود حماربة التلوث خصوصا ٔ�ن ا�ٓلیة القانونیة �ٓلیة فا�� يف تزنیل 

  .الس�یاسات البی��ة وضبط وحتسني �القة أ�فراد مبحیطهم
ننوه بعزم احلكومة يف املسامهة الفعا� يف اجلهود العاملیة ٕالجياد �لول 

الزتاماهتا جتاه اتفاق�ة دامئة لتغیري املناخ �ز�یه اخلطوات املهمة يف تنف�ذ 
من  %52إالطار، حمطة نور منوذج �لرفع من طمو�ات املغرب وت�ٔمني 

  .قدرته الكهر�ئیة الوطنیة من مصادر الطاقة املت�ددة
ٕاال ٔ�ننا نالحظ الس�ید الرئ�س، ٔ�ن هناك قصورا يف اجناز الرب�مج 

 حمطة ملعاجلة النفا�ت، ون�ساءل عن من ٔ�وقفه؟ 23الوطين ٕال�داث 
  .ح�ث فوت �ىل بالد� ٕاجنازا �ام اكن س�یعمل �ىل تدو�ر خمتلف النفا�ت

و�ىل املس�توى املتعلق �لكوارث الطبیعیة، نعتقد ٔ�ن احلكومة جيب ٔ�ن 
�ش�تغل �ىل �لتقائیة، �� فٕاننا يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار نقرتح 

� وطنیة، �لیمك ملوا�ة القصور وضعف املقاربة �س��اق�ة ٕا�داث واك
�رشف �ىل ضامن التقائیة لك الس�یاسات العموم�ة مرتبطة مبوضوع حامیة 
بالد� من الكوارث الطبیعیة واليت بدٔ�ت تزتاید �ىل اعتبار ٔ�ن ٔ�مه عنرص 

  .يف هذا املوضوع هو التوقعات و�ك�شاف املبكر �لظاهر ق�ل �دوهتا
ب اخلاص مشري�ن يف هذا إالطار ٕاىل ٕا�ادة النظر يف تدبري احلسا

املرصود لٔ�مور اخلصوصیة، یتعلق بتوفري املوارد ملوا�ة ظاهرة الكوارث 
وحامیة بالد� مهنا، �ٕالضافة ٕاىل ضعف ا�متویل، ح�ث جند ٔ�ن املساطر 
املعقدة اليت یعمتدها الصندوق يف ٕاقرار متویل الكوارث، جيب ٕا�ادة النظر 

یعیة ٔ�صبحت م�نو�ة ف�ه وتوزیع تد�الته، �ىل اعتبار ٔ�ن الكوارث الطب 
وم�عددة، وقد تظهر ٔ�مور �دیدة �ري م�ٔلوفة، حىت �كون بالد� مس�تعدة 

  .للك �ح�الت والظروف
  الس�ید رئ�س احلكومة،

هناك جمهود یبذل يف هذا املوضوع، لك�ه یبقى �ري اكف بفعل تعقد 
الظاهرة، �� جيب �ش�تغال �ىل �س��اق�ة وإالنذار املبكر، ا�ي یبقى 

لكف�ل يف التخف�ف من ٔ��رها م�ذ �دو�ا، ٔ�ن الت�ٔثريات املناخ�ة �دیدة ا
وطالت لك القطا�ات، طالت الص�ة، وفرة الطعام، ا�منو �ق�صادي، 
الهجرة، أ�من، التغريات �ج�عیة واملنافع م�ل املیاه، حىت خصوبة 

عقول إال�سان، حىت عقلیة إال�سان، ٔ�ن الطبیعة إال�سانیة عند مضليل ال
�بتة ال تتغري، یفرسون �ىل هوامه ما �سمعونه من ا�ٓخر، مفهام كنت 

�س�تطیع "خشصا صاحلا س�یحمك �لیك الناس بناء �ىل مزيا�م و�ا�اهتم، 
ٔ�ن ختدع بعض الناس بعض الوقت، لك�ك ال �س�تطیع ٔ�ن ختدع لك الناس 

  ".طوال الوقت
  .وشكرا الس�ید الرئ�س

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا

  .ن �لفریق �شرتايكاللكمة ا�ٓ 

  :ابو�كر اعبید الس�یداملس�شار 
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

�رشفين �مس الفریق �شرتايك ٔ�ن ٔ�تد�ل يف موضوع س�یاسة احلكومة 
ملوا�ة التغريات املناخ�ة والكوارث الطبیعیة، ٕاميا� م�ا ب�ٔن موا�ة التغريات 

�سانیة مشرتكة، تق�يض املناخ�ة والكوارث الطبیعة املرتبطة هبا يه قضیة إ 
هنج مقاربة �شار�یة مبا تتطلبه من ت�س�یق بني خمتلف إالدارات واملنظامت 

  .�ري احلكوم�ة واملؤسسات العلمیة والرتبویة ببالد�
وٕاذ �شلك التغريات املناخ�ة حتد� �بريا �ل�س�بة مجلیع الفا�لني �ىل 

سات خطرية املس�توى ا�ويل، ملا لظاهرة �ح�باس احلراري من انعاك
طالت خمتلف ا�االت إال�سانیة، و�ىل الرمغ من ٔ�ن املشالك البی��ة اليت 
یوا�ها العامل ل�ست ولیدة الیوم، ٕاال ٔ�ن مجمو�ة من ا�راسات والتقار�ر 
املنجزة تدق �قوس اخلطر حول ا�ٓ�ر السلبیة لالح�باس احلراري �ىل 

حلاد ا�ي تعرفه �ل سدود إال�سان و�ىل �ق�صاد والتمنیة و�ىل النقص ا
  .اململكة وكذ� �س�تزناف والتدبري ا�ي تعرفه الرثوة املائیة

واملغرب ل�س يف م��ٔى عن ا�اطر، مفثال تقلص املوارد املائیة، تفامق 
التصحر، ارتفاع مس�توى البحر، وهذا �جت عن سوء اس�ت�دام املوارد 

الغازات السامة املنبعثة  الطبیعیة يف �س�هتالك �ري العقالين وز�دة جحم
من املصانع ومن النفا�ت، مما یؤ�ر سلبا �ىل القطاع �ق�صادي مبختلف 

  .جماالته، مفثال الفال�ة والصید البحري والس�یا�ة
ویعد املاء ٔ�كرب حضیة �لتغريات املناخ�ة سواء من �الل متظهرات 

حتدث ٔ�ح�ا�،  الظاهرة ٔ�ثناء اجلفاف ٔ�و الف�ضا�ت املفاج�ة واملهو�، اليت
ولكنا نتذ�ر ب�ٔمل �بري أ�رواح الطاهرة لشهداء ملعب �رودانت واجنرافات 

  .الرتبة كذ� جبهة مرا�ش واملد املهول �لمحیط ٔ�ثناء فصل الش�تاء
وطبعا ال ٔ��د ینكر الس�یاسة اليت هنجهتا بالد� يف هذا ا�ال من 

نرصه هللا �الل  �الل تدبري م�دمج �لموارد، وقد اكن خطاب �ال� امل�
مبدرید ا�ٓن واحضا يف  25ا�ي نظمته بالد� و�وب  22مقة �ر�س و�وب 

ٕا�راز اجلهود اليت بذلها املغرب وما �زال یبذلها يف العمل �ىل ماكحفة 
 التغريات املناخ�ة، م�فذا اللزتاماته ا�ولیة �لعمل �ىل خفض �نبعا�ت

كرث �شاطا وفعالیة �ىل املس�توى احلراریة، وٕاذ �تت بالد� من ا�ول ا�ٔ 
وتت�ىل هذه الفعالیة ٔ�یضا يف تنظمي لقاءات وندوات وطنیة ودولیة الب�يئ 

�اصة �ملوضوع، �هیك عن أ�هداف اجلریئة اليت وضعها يف جمال 
الطاقات املت�ددة اليت س�شلك الطاقة النظیفة ٕالنتاج الكهر�يئ احمليل س�نة 

2030.  
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كومة يف ٕاطار خصوصا التدابري املتعلقة وكفریق �مثن جمهودات احل
�لتخف�ف من انبعا�ت الغازات ا�ف�ئة وتدابري التك�ف مع أ�رصاد اجلویة، 
�شجیع مشاریع التخف�ف لالق�صاد الطاقة، ال�رسیع بطمر بعض املطارح يف 
بعض املدن، ولكن تبقى هذه ا�هودات �ري اكف�ة يف موا�ة الكوارث 

  .املتعلقة بتلوث املیاه السطحیة واجلوف�ة والبحریة الطبیعیة خصوصا ت�
وكذ� ضعف الب��ات التحتیة يف جمال التطهري السائل والرصف 
واملطارح العشوائیة �لنفا�ت السامة املنبعثة من املصانع والو�دات 
الصناعیة اليت �سامه �شلك �بري يف تلویث الفرشات املائیة وتدهور املوارد 

البیولو� �الس�تعامل املك�ف لٔ�مسدة وأ�دویة الك�ویة،  الطبیعیة والتنوع
ضعف الغطاء الغابوي ن���ة �هنب أ�جشار، ا�هنب العشوايئ واخلطري لرمال 
الشواطئ كذ�، وكذ� التق�یات املس�تعم� يف اس�تغالل املنامج مبختلف 

ة ٔ�نواعها، لك هذا یلحق ٔ�رضارا �برية �ملاء و�لنبات و�لهواء و�لرتب
  .و�لرمال، �اصة يف غیاب �م ٔ�یة مراق�ة

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
من ٔ�مه الت�د�ت اليت س�توا�ه بالد� يف املس�تق�ل املنظور ما یتعلق 
�ٔ�من الغذايئ �ملغرب، خصوصا يف تدبري أ�رايض الفالح�ة واحلفاظ �ىل 

السلبیة �ىل  املوارد املائیة و�رش�ید اس�تعاملها واحلد من الت�ٔثريات البی��ة
ال�شاط الزراعي، �� حنذر من تداعیات هذه الظواهر املناخ�ة وت�ٔثريها 
املبارش �ىل نوعیة الرتبیة والرثوة املائیة واجلفاف ا�ي ٔ�حضى ظاهرة ب��ویة 
يف اململكة، فاملغرب قد یعرف خصاصا �بريا �ىل مس�توى نص�ب الفرد من 

مقاربة عقالنیة يف اس�تغالل الثورة  ٕاذا مل یمت اع�د 2030املاء يف ٔ�فق �ام 
املائیة والتفكري يف ٕاسرتاتیجیة فالح�ة بدی�، ت�ٔ�ذ بعني �عتبار عنرص 

  .تغري املناخ
املتعلق �التفاق�ة إالطار  2016ویؤكد التقر�ر الوطين الثالث �لمغرب 

لٔ�مم املت�دة حول التغريات املناخ�ة وا�ي ٔ�جنزته الوزارة املنتدبة امللكفة 
�لب��ة ٔ�ن الزرا�ة البوریة حساسة �دا ٕازاء ا�اطر املناخ�ة مبا يف ذ� 
اجلفاف، ح�ث ٔ�ن ت�ٔثريات التغريات املناخ�ة تؤدي ٕاىل اخنفاض يف إالنتاج 

  .يف احلبوب
وكذ� فاالح�یا�ات املائیة �لم�اصیل املسق�ة كذ� يه ارتفعت، ٔ�نه 

ل املاء يف املناطق السقویة، ل�ست هناك ٕادارة فعا� ومعقو� لعقلنة اس�تعام
وحسب املعهد املليك ��راسات إالسرتاتیجیة فالرٔ�س املال املايئ س�یكون 

مرت مكعب �لمواطن يف الس�نة، وهو ما س�شلك  520ٕاىل  465ما بني 
حتد� �بري لولوج املواطنني واملواطنات �لمكیة الاكف�ة من املیاه س�نو�، مما 

ل اخلاصة �لرٔ�سامل املايئ ببالد�، و�د�ر س�یؤ�ر كذ� �ىل لكفة �س�تغال
مرت  ���700ر ٔ�نه يف الس�نوات الفارطة اكن نص�ب الفرد من املیاه حوايل 

  .مكعب يف الس�نة
�� املطلوب الیوم يف نظر� هو رضورة ت�ين ٕاسرتاتیجیة اس��اق�ة 
 ووقائیة يف تدبري الكوارث الطبیعیة، حامیة ٔ�رواح املواطنني واملواطنات،

ؤ�ال تبقى ح��سة ردود أ�فعال بعد حصول الفواجع، كام یؤكد ذ� واقع 
  .احلال وخمتلف التقار�ر الوطنیة

ٕان املشلك ٔ�كرب من فرض رمس التضامن ملوا�ة الكوارث الطبیعیة، 
بل البد من محالت التحس�س والتوعیة لفائدة املواطنني و�رش�ید اس�تعامل 

ارث الطبیعیة مضن املناجه الرتبویة، املیاه وٕاد�ال طرق �لتعاطي مع الكو 
ؤ�یضا �رب القوانني الزجریة ملوا�ة خملفات التعمري واملراق�ة الصارمة 
�لمشاریع، ومالحقة املتورطني يف اخ�الالت الب��ات التحتیة والغطاء 
الغابوي، كام ندعو ٕاىل نظرة ٔ�وسع ؤ�معق �لتعاطي مع الكوارث الطبیعیة 

  .رجتالیةو�بتعاد عن احللول �
كذ� من املفروض حامیة املواطنني من الكوارث الطبیعیة من �الل 
العمل �ىل تقدمي التعویضات الالزمة، خصوصا يف فرتة الصیف اليت تقع فهيا 
هذه الوقائع �شلك �بري �لغایة، ٕاىل �انب ما یتعلق �حلرائق واجلفاف ا�ي 

  .�س�هتدف الفال�ني الك�ار واملتوسطني
  احملرتم،الس�ید الرئ�س 

يف أ��ري نؤكد �ىل ا�هودات املغرب يف جمال الب��ة ی��غي ٔ�ن تمت عن 
رغبة حق�ق�ة �لتصاحل مع الب��ة، ت�سجم فهيا الرؤیة الرمسیة والصريورة 
ا�متعیة، مع العمل �ىل تق�مي الس�یاسات املرتبطة هبذا ا�ال هبدف �لق 

ب��ة يف املنتد�ت العاملیة نوع من التناسق وبني الك�ف�ة اليت تقدم هبا ال 
  .واملامرسات ا�متعیة الیوم�ة

�ا ندعو احلكومة النتقال ٕاىل الرس�ة القصوى يف مسار تنف�ذ ٔ�هداف 
التمنیة املس�تدامة، ا�س�اما مع التوجهيات امللك�ة السام�ة، و�رسیع وضع �ٓلیة 

ر وطنیة لت��ع تنف�ذ هذه أ�هداف مع ٕایالء ٔ�مهیة للك أ�هداف �ىل قد
املساواة من ٔ��ل بلوغ طموح التحول ٕاىل م�ظومة �ق�صاد أ�خرض حبلول 

  .2030س�نة 
ی��غي كذ� �ىل بالد� العمل �ىل جعل هذه املنظومة يف صلب 

  .ا�منوذج التمنوي
  .شكرا، والسالم �لیمك ورمحة هللا

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  .�لرد �ىل التعق�باتلمك اللكمة الس�ید رئ�س احلكومة 

  :الس�ید رئ�س احلكومة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا جزیال
ٔ�رید ان ٔ�قول لٔ�خوات وإالخوان ٔ�نه ٕاىل رجعنا ٔ�� اس�متعت ٕ�معان 
�لمالحظات، ولكن �ري �ش نقول لیمك و�ش تعرفو اجلهود املغربیة يف هذا 

س�ل هنج مشرتكة بني ا�ال، د� ها هو املوقع د�ل البنك ا�ويل وا�ي � 
القطا�ات �لوفاء �لزتامات املغرب املناخ�ة، وف�ه یقول يف مجمو�ة البنك 

وقد رشع املغرب يف تطبیق تدابري "ٕاخل  ..ا�ويل �ابو الس�یاسات و�ابو



  2019 كتو�ر�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

30 

 )2019 دج�رب 10( 1441 ربیع الثاين 13

قویة ملوا�ة هذه الت�د�ت، ففي ٕاطار مسامهته الوطنیة ملاكحفة التغريات 
  .وذیك أ�هداف ا�يل قلناها لكها "املناخ�ة كذا كذا والغازات ا�ف�نة

مث یقول الرئ�س املشارك لفریق املرشوع يف ماكن �ٓخر، ٕامرٔ�ة حتيي 
لتطبیق هنج �ىل مس�توى �ق�صاد یربهن املغرب يف هذا "املغرب 

التطبیق �ىل ر�دته يف العمل املنا� �ىل حنو �سرتشد به اجلیل التايل من 
وحتق�ق نواجت �منیة م�خفضة الاكربون  مسامهته الوطنیة ملاكحفة تغري املناخ

  ".والقادرة �ىل حتمل تغري املناخ �ىل املدى املتوسط
وهذا التقر�ر ملخص د�ل التقر�ر ا�ويل هذا �لعربیة ولكن ميكن نلقاوه 
�ٕالجنلزيیة مطول ٔ�كرث �یبني ٔ�ن املغرب بذل �ود ؤ�ن الرتت�ب د�ل املغرب 

ناخ اجلهود د�لو الرتت�ب الثاين يف العامل ا�يل هرضت �لیه ف� خيص تغري امل 
  .هو راه مس�تحق ن���ة �ود معلیة م�ذو�

حصیح ٔ�نه مايش معناه �اجلنا مجیع املشالك، اك�ن مشالك، ٔ�ن جزء 
�بري من هاذ املشالك �ري م�وقع، جزء �بري من املشالك �ري مقدور �لیه، 

تو فهيا العرشات د�ل راه ف�ٔمر�اك د� اك�ن ف�ضا�ت واك�ن ٔ��اصري و�ميو 
أ�فراد، واش ٔ�مر�اك ما عندهاش القدرة؟ جيیك إالعصار يف ماكن ما 
كنت�ش معول �لیه، �یجي يف مدن يف الوقت ا�يل بدال من �س�تعداد 
ٔ�ح�ا� تتكون �س�تعدادات و�ارفني و�اي و�ی�لیو الناس بعض الناس ما 

ٕا�ساين ال بد ٔ�ن  اخل، هام ٔ�نفسهم، فهذا مشرتك �وين..�یبغیوش خيرجو
  .�كون واعیني به

لكن ٔ�رید ٔ�ن ٔ�قول ب�ٔنه ف� خيص معاجلة املیاه العادمة ٔ�ن ٔ��د إالخوان 
حمطة معاجلة �لمیاه  147طرح هذا املوضوع، ٔ�رید ٔ�ن ٔ�قول ب�ٔنه الیوم عند� 

العادمة يف ٕاطار الرب�مج الوطين لتطهري السائل ومعاجلة املیاه العادمة، 
معىن ذ� ٔ�نه هناك وا�د احلر�یة  21عند� �ري اكن  2005وس�نة 
  .حصیح ٔ�نه �يق �یخصنا مزید من احملطات. مشهودة

 320حىت مللیار مرت مكعب،  2040هناك خمطط �ش منش�یو لس�نة 
يف جمال مراكز امجلا�ات  573ملیون مرت مكعب س�نو� يف املدن واملراكز، 

�ة ٔ�و املعاجلة د�ل املیاه القرویة، واح�ا بتوس�یع هذه احملطات د�ل التصف 
  .العادمة �ادي نفقدو وا�د ٔ�مسو

ولكن جيب ٔ�ن ٔ�قول ب�ٔن هذه اجلهود لكها وا�يل طرحت ف�ه �دد من 
�سرتاتیجیات ٕارادیة، واعیة، وفهيا ٕاجراءات قویة وا�يل بؤ�ت املغرب 
ماكن �م، هذه ال �كفي دون معل �شاريك من ق�ل امجلیع، �شاريك من 

حىت املواطن اح�ا معولني �لیه �كون مشارك، ٔ�ن املواطن ق�ل امجلیع، 
عن طریق �ق�صاد يف اس�هتالك املاء، �ق�صاد يف اس�هتالك الكهر�، 
�ق�صاد حىت يف النفا�ت، حىت يف النفا�ت، راه ما ت�ساوش ب�ٔنه حىت 

من النفا�ت  %�30ىل حساب إالحصائیات، يه ٕاحصائیات دولیة فهيا 
، اح�ا �اصنا �يق نق�صدو، %40مة، اح�ا راه عند� حىت لكها فهيا ٔ�طع

�يق اخلزب الاكرم �یخرج من ا�یور، �یفاش نقللو من هاذ اليش، ٔ�نه یبذر 
الرثوة الوطنیة من �ة، ولكن من �ة �نیة �یكرث لینا النفا�ت واملعاجلة 

  .د�لها وكتويل عندها لكفة �برية، وكتويل فهيا صعوبة
: تعبئة والتوعیة والتحس�س وال�شارك من ق�ل امجلیعف�� جيب ال 

جممتع مدين، ٕا�الم ا�يل كنحیهيم حىت هام، ٔ�هنم عندمه دور �م، املواطن، 

اجلهات الرمسیة، الربملان، امجلیع جيب ٔ�ن یتعب�ٔ يف هاذ الورش، ٔ�ن 
الت�ٔثريات د�لو السلبیة �امة �لجمیع، ما �اد�ش یتعمم لهاذو بدل هاذو، 

  .لجمیع�امة � 
ٔ�شري ٕاىل ٔ�نه راه عند� مشالك ف� خيص م�ال السا�ل يف بعض 
م�اطق الشامل راه یت�ٓلك سا�لنا ب�س�بة قد یصل ٕاىل مرت يف س�نة ٔ�و 

ق�ق�ة، و�اصنا اح�ا �سامهو س�ن�ني تقریبا، مما یعين ٔ�ن هناك خماطر ح 
  ..�ش

�دا عندك �ق�صاد يف املاء، ٔ�ن املاء الیوم یعد �روة وطنیة �الیة 
ا�يل قد بغض النظر �ىل ا�مثن، ولكن ا�يل قدر یق�صد من املاء راه ٔ�ي 
نقطة من املاء اس�تطعنا نق�صدوها فه�ي قد رحبناها ٔ�نفس�نا ؤ�بنائنا يف 

  .املس�تق�ل
دور القطاع اخلاص يف املقاوالت و�س��ر يف تدو�ر اس�تعامل 

هذا ا�ال هذا الطاقات املت�ددة �ل�س�بة �لقطاع اخلاص، �س��ر يف 
ٔ�یضا �م �دا، وهنیب �لقطاع اخلاص ب�ٔن ننخرط بقوة وبفا�لیة يف هذا 
ا�ال، بطبیعة احلال هناك �دد من الربامج ميكن ٔ�ن توا�ب و�سامه رمسیة، 

  .بطبیعة احلال، ٔ�ن توا�ب و�سامه يف هذا ا�ال
ٔ�رید مرة ٔ�خرى �مسمك، ٔ�ن حنيي مجیع املناضلني من املواطنني 

وظفني والعاملني والناس د�ل الوقایة املدنیة ود�ل أ�من الوطين وا�رك وامل
الوطين والقوات املسا�دة و�ريمه ا�يل �یناضلو واملوظفني د�ل الص�ة 
واملوظفني د�ل التجهزي واملوظفني حىت د�ل التعلمي، ٔ�ن حىت هام �یكونو 

يل يف الر�ط يف م�اطق بعیدة، ا�يل ٔ�ح�ا� یعملون يف ظروف صعبة، ا�
وا�يل يف ا�ار البیضاء وا�يل يف مرا�ش �اصهم �شعرو ب�ٔنه هناك هؤالء 
املواطنني ؤ�هنم �اكحفون يف ظل التغريات املناخ�ة، تغريات �برية ٔ�ح�ا�، 
م�اطق ما اكن�ش فهيا حرارة شدیدة ولت فهيا حرارة شدیدة، م�اطق اكنت 

  .. جلفاف، م�اطق اكن فهيافهيا الش�تا ما بقا�ش فهيا الش�تا، وىل فهيا ا
�ٓه؟ جنیو �هيا ٕان شاء هللا، . الفال�ة حىت هام كنحیهيم ا�يل صا�ر�ن

يف .. �اصنا ند�رو �دد من اجلهود كثرية د�ل التخف�ض د�ل الرسوم ود�ل
هاذ ثالث الس�نوات املاضیة، ف� خيص الطاقة الشمس�یة بذلت فهيا ٔ�مور 

  . لتحق�ق ٔ�مور ٔ�فضل يف املس�تق�لكثرية �دا، ؤ�متىن ٔ�ن نوفق ٕان شاء هللا
مرة ٔ�خرى، �ىل الرمغ من هاذ الت�د�ت يه �برية وخطرية ٔ�ن نقوم مبا 

  .ینقذ ب�� وجينبه لك ا�اطر �اال ومس�تق�ال ٕان شاء هللا
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا لمك مجیعا ملسامهتمك
  .عت اجللسةورف


